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АГУУЛГА

	Хадгаламжийн даатгалын тогтолцооны тухай

• Хадгаламжийн даатгалын тогтолцооны чиг үүрэг

	Корпорацийн засаглал

• Корпорацийн бүтэц, зохион байгуулалт

	Корпорацийн үндсэн үйл ажиллагаа

• Хадгаламжийн даатгалын сангийн удирдлага

• Хадгаламжийн даатгалын хураамж

• Нөхөн төлбөр олгох үйл ажиллагаа

• Санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх үйл ажиллагаа

• Авлага барагдуулалт

	Корпорацийн бусад үйл ажиллагаа

• Гадаад хамтын ажиллагаа

• Олон нийтэд чиглэсэн хөтөлбөр

	2018 онд бид
	Санхүүгийн тайлан болон хараат бус 

аудиторын дүгнэлт
	Хавсралт
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КОРПОРАЦИЙН ТУХАЙ

Монголын Хадгаламжийн даатгалын корпораци нь “Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн 
даатгалын тухай хууль”-ийн хүрээнд төрөөс үүсгэн байгуулсан ашгийн төлөө бус хуулийн 
этгээд бөгөөд хадгаламжийн даатгалын үйл ажиллагааг эрхлэн явуулна.

Эрхэм зорилго:

Монгол улсын санхүүгийн системийн тогтвортой байдлыг хангах, банкны салбарын 
хадгаламж эзэмшигчдийн эрх ашгийг хамгаалахад оршино.

Зорилт: 

• Иргэдийн банкинд итгэх итгэлийг бэхжүүлэх
• Банкны үйл ажиллагааны сахилга батыг сайжруулах
• Санхүүгийн зах зээлийн тогтвортой байдлыг хангах
• Олон улсын стандартад нийцсэн хадгаламжийн даатгалын үйл ажиллагааг эрхлэн    
явуулах

Даатгалын хамрах хүрээ:

Хадгаламж эзэмшигчийн тухайн банкин дахь төгрөг болон валютын харилцах, хадгаламж, 
хүүгийн хамт хадгаламжийн даатгалд хамрагдана.  

Холбоо барих:

Монгол Улс, Улаанбаатар хот 14230, Сүхбаатар дүүрэг, 1 –р хороо, Нарны зам -91, Санроуд 
оффис -3 давхар

Утас: 976- 70008448 , Факс: 976- 70008448, Вэб сайт: www.dicom.mn

Үзүүлэлт 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Гишүүн банкуудын тоо 13 13 14 14 14 14

Нийт

Харилцах, 
хадгаламж 

эзэмшигчдийн 
тоо

4,592,444 4,794,031 4,980,636 5,483,191 5,945,083 6,089,361

Харилцах, 
хадгаламжийн 

үлдэгдэл 
(тэрбум.төг)

         
10,215.74

       11,651.71
         

11,170.65
        13,678.12

        
17,494.97

        
21,661.87

Даатгагдсан

Харилцах, 
хадгаламж 

эзэмшигчдийн 
тоо

         
4,301,411

       4,787,132
         

4,973,404
        

5,475,904 
        5,937,211

        
6,079,743

Харилцах, 
хадгаламжийн 

үлдэгдэл 
(тэрбум.төг)

 2,613.83 2,863.09 2,899.45
          
3,605.11

         
4,289.14

          
5,271.16

Хадгаламжийн 
даатгалын 

хураамжийн 
хувь

1-р улирал 0.5%*

0.3%, (0.4%)

0.25%, 
(0.35%)

0.25% 0.25% 0.25%
2-р улирал

  0.3%, 
(0.4%)**

3-р улирал
   0.25%***

4-р улирал

Хадгаламжийн 
даатгалын сан

Дүн (тэрбум.
төг)

105.90  160.50 211.10 263.24  335.60 404.99

Өсөлт (%) - 52% 32% 25% 27% 21%

Хадгаламжийн 
даатгалын санд 

эзлэх хувь

Хөрөнгө 
оруулалт

2% 10% 19% 26% 33% 36%

Хураамж 18% 33% 38% 42% 44% 47%

Хураамжийн 
орлого

               
19.00

             32.51
               

28.25
              

31.56
              

36.09
              

42.95

- 71% -13% 12% 14% 19%

Хөрөнгө 
оруулалтын 

орлого

                 
1.72

             14.31
               

23.51
              

30.05
              

40.56
              

34.16

- 732% 64% 28% 35% -16%

*Гишүүн банкуудаас төвлөрүүлэх хураамжийн хувь анх байгуулагдахад буюу 2013 оны I 
улиралд бүх банкуудад ижил 0,5% байсан. 

**2013 оны II улирлаас системийн нөлөө бүхий банкууд болон бусад банкууд гэсэн 2 
ангиллаар өөр өөр хувиар тооцдог болсон.

***2015 оны III улирлаас эхлэн бүх банкинд ижил хувиар тооцдог болсон.   
 

СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ 2013-2018
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ҮЙЛ ЯВДЛЫН ТОВЧООН 2013-2018
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ХАДГАЛАМЖИЙН ДААТГАЛЫН ТОГТОЛЦООНЫ ТУХАЙ

Хадгаламжийн даатгалын тогтолцоо нь олон улсад шалгарсан, түгээмэл хэрэглэж байгаа 
даатгалын тогтолцоо бөгөөд санхүүгийн салбарыг /банк/ системийн хямралаас тодорхой 
хэмжээгээр сэргийлэх, жижиг хэмжээний хадгаламж эзэмшигчдийг хамгаалахад чиглэсэн 
байдаг. Өөрөөр хэлбэл, санхүүгийн хямрал тохиолдсон үед их хэмжээтэй хадгаламж эзэмшигч 
нь санхүүгийн мэдээлэлд түргэн шуурхай хүрэх магадлалтай учраас, эрсдэлийг хохирол 
багатай даван туулдаг. Гэтэл жижиг хэмжээний хадгаламж эзэмшигч нь тухайн нөхцөл 
байдлыг мэдрэх, хямрал тохиолдоход түүнээс гарах арга замаа тодорхойлж чаддаггүйн 
улмаас хүлээх эрсдэл нь өндөр байдаг. Иймд төрөөс жижиг хадгаламж эзэмшигчдээ 
хамгаалах чиглэлээр ажиллан, олон улсад оновчтой хэрэгжиж байгаа шилдэг туршлагуудыг 
өөрийн оронд нэвтрүүлэх замаар банк санхүүгийн хямралаас сэргийлж байна.

Анх Нью-Йоркийн хөрөнгийн бирж 1929 оны 
10 дугаар сард уналтад орж, Дэлхий нийт 
санхүүгийн хямралтай тулгарсан ба үүний эсрэг 
нэгдсэн бодлого, хэрэгжүүлэх оновчтой 
шийдээгүйн улмаас гол цэг болох АНУ-д банк 
санхүүгийн сүйрэл болж, хадгаламж эзэмшигчид 
хадгаламжаа эргүүлэн татаж, банкуудад урт 
дараалал үүсч “bank run” үзэгдэл бий болсон 
юм. Тиймээс банкны салбарыг эрүүлжүүлэх, 
хадгаламж эзэмшигчдийг хамгаалах, олон 
нийтийн банкинд итгэх итгэлийг сэргээхийн 
тулд 1933 онд Хадгаламжийн даатгалын 
тогтолцоог АНУ банкны системдээ нэвтрүүлсэн. 
Үүний дараа 1935 онд Дэлхийн анхны албан 
ёсны хадгаламжийн даатгалыг хариуцан 

ажиллах Холбооны Хадгаламжийн Даатгалын Корпораци /FDIC/ байгуулагдсан 

.

Хадгаламжийн даатгалын тогтолцооны чиг үүрэг

Санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах зохион байгуулалтын онцлогоос хамааран 
хадгаламжийн даатгалын тогтолцоо нь төрөл бүрийн чиг үүрэгтэй байдаг. Олон улсад 
хадгаламжийн даатгалын байгууллага нь дараах дөрвөн төрлийн чиг үүргийг хэрэгжүүлдэг 
байна. Доорх зурагт хадгаламжийн даатгалын тогтолцооны чиг үүргийг хамгийн энгийнээр 
харуулав. 

Paybox 

Risk minimizer 
Нөхөн төлбөр олгодог 
+ Банкийг өөрчлөн 
байгуулдаг + Хяналт 

шалгалт хийдэг

Loss minimizer 
Нөхөн төлбөр олгодог 
+ Банкийг өөрчлөн 
байгуулах хамгийн 
бага зардлын аргыг 

ашигладаг

Loss minimizer 
Paybox plus 

Нөхөн төлбөр 
олгодог + банкийг 
өөрчлөн байгуулах 
хязгаарлагдмал эрх 

үүрэгтэй

Хадгаламжийн даатгагчдын чиг үүрэг дэлхий дахинд

34

30

39

45

36
33

26

37

46

1
11

13

20 2020

14 13
16 15

52

Paybox Paybox plus

Loss minimizer Risk minimizer

(Эх сурвалж: ОУХДХ 2012 -2016 жилийн судалгаа)

Дээрх судалгаанаас харахад энгийн эрхтэйгээр үйл ажиллагаагаа эхлүүлээд цаашид өргөжүүлж 
алдагдлыг бууруулах чиг үүрэг рүү шилжсээр байна. Аажмаар  хадгаламжийн даатгалын 
байгууллагууд алдагдлыг бууруулах чиг үүрэгтэй болсоор байгаа ч энгийн эрхтэй болон 
нэмэлт эрхтэй чиг үүрэгтэй байгууллагууд давамгайлсан хэвээр байна. 2015 оны байдлаар 
нэмэлт эрхтэй байгууллагуудын тоо энгийн эрхтэй байгууллагын тооноос илүү болж эхлээд, 
2016 он гэхэд нэмэлт эрхтэй байгууллагын тоо илт илүү болсон байна.  
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Нэмэлт эрхтэй буюу Paybox Plus чиг үүрэг бүхий хадгаламжийн даатгагчид  

88 
81 

102 

127 123 

38% 
32% 

36% 
46 

36% 

2012 2013 2014 2015 2016

    

(Эх сурвалж: ОУХДХ 2012 -2015 жилийн судалгаа)

 2012 оны байдлаар нийт судалгаанд хамрагдсан 88 хадгаламжийн даатгагч байгууллаг
уудаас 33 хадгаламжийн даатгагч байгууллага буюу 38% нэмэлт эрхтэй чиг үүрэгтэйгээр 
үйл ажиллагаа явуулж байсан байна. 2013 онд нэлээд хэдэн улсууд чиг үүргээ өргөжүүлж 
алдагдлыг бууруулах чиг үүрэгтэй болж, нийт 81 улсын 26 улс буюу 32% нэмэлт эрхтэй чиг 
үүрэгтэй болсон байна. 2016 онд нийт 123 улсын 52 улс нэмэлт эрхтэй чиг үүрэгтэй болсон 
буюу хамгийн их нь байна.

  Хадгаламжийн даатгалын тогтолцооны чиг үүргийг тодорхойлвол 

Чиг үүргийн төрөл Үйл ажиллагаа Улсууд 

Paybox

(Энгийн эрхтэй)

Зөвхөн даатгагдсан хадгаламжийн 
нөхөн олговрыг хариуцдаг маш 

бага чиг үүрэгтэй байна

Чех, Австрали, Хонгконг, 
Энэтхэг, Сингапур, Нидерланд, 
Швейцари, Уганда, Танзани

Paybox plus

(Нэмэлт эрхтэй)

Хадгаламжийн даатгагч 
нь банкийг өөрчлөн 

байгуулах хязгаарлагдмал нэмэлт 
үүрэг хүлээдэг (банкийг өөрчлөн 
байгуулах аргачлалын төрөлд 

санхүүжилт үзүүлэх г/м)

Казакстан, Болгар, Аргентин, 
Бразил, Англи, Кени, Зимбаб

Loss minimizer (Алдагдлыг 
бууруулах)

Нөхөн төлбөр олгохоос гадна,    
банкийг өөрчлөн байгуулах үйл 
явцыг хамгийн бага зардлын 

аргаар шийдвэрлэдэг

Канад, Франц, Индонез, 
Итали, Япон, Мексик, Орос, 

Испани, Турк, Нигер

Risk minimizer (Эрсдэлийг 
бууруулах)

Банкны хүндрэлийг шийдвэрлэх, 
зайнаас зохистой харьцаагаар 
хяналт тавих зэргийг багтаасан 

эрсдэлийг бууруулах нарийвчилсан 
чиг үүрэгтэй

АНУ, Солонгос, Тайвань, 
Малайз

Нийт улсын тоо Paybox Plus чиг үүрэгтэй улсууд

Хадгаламжийн даатгалын байгууллагууд Санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангагч 
байгууллагын нэг учраас санхүүгийн хямрал болоод аливаа банкны дампууралд бэлтгэлтэй 
байж, хадгаламж эзэмшигчдийн нөхөн төлбөрийг түргэн гүйцэтгэхийн тулд чиг үүргээ тэлж 
өргөжсөөр байдаг.  

Манай байгууллагын хувьд нэмэлт 
эрхтэй чиг үүргийнхээ хүрээнд: 

1. Даатгалын хураамж цуглуулах 
2. Банкуудаас тайлан мэдээ цуглуулах 
3. Хадгаламж эзэмшигчдэд нөхөн 
төлбөр олгох 
4. Цуглуулсан хураамжаар хөрөнгө 
оруулалт хийх 
5. Банкуудад хяналт, шалгалт хийх 
хүсэлтийг Монголбанкинд гаргах 
6. Монголбанкинд хүсэлт гарган эрх 
хүлээн авах ажиллагаанд оролцох 
7. Сангийн Яам, Монголбанкнаас 
санхүүгийн дэмжлэг авахаар хүсэлт гаргах 
зэрэг үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж байна.  

 
Хадгаламжийн даатгагч 
байгууллагууд чиг үүргийнхээ хүрээнд: 

Энгийн эрхтэй -I 
1. Даатгалын хураамж цуглуулах 
2. Хадгаламж эзэмшигчдэд нөхөн 
төлбөр олгох 
3. Цуглуулсан хураамжаар хөрөнгө 
оруулалт хийх 
4. Банкуудаас тайлан мэдээ цуглуулах 
Нэмэлт эрхтэй –II (I+) 
 
1. Эрсдэлийг үнэлэх, гишүүн банкуудад 
хяналт тавих 
2. Эрсдэлээр тохируулсан хураамжийг 
тогтоох 
3. Банкийг өөрчлөн байгуулах зардлыг 
бий болгох (Англи) 
4. Банкийг өөрчлөн байгуулах 
аль аргачлалыг хэрэглэхийг өөрсдөө 
шийдвэрлэх (Англи) 
5. Санхүүгийн дэмжлэг туслалцаа 
үзүүлэх (Бразил) 
6. Банкийг төлбөрийн чадваргүй 
байдалд орох үед хэрэглэгдэх үр дүнтэй 
аргачлалтай байх (Англи) 
Алдагдлыг бууруулах –III (II+) 
1. Банкийг татан буулгах болон 
төлбөрийн чадваргүй болох тохиолдлын 
үед бэлдэж, боломжит аргуудыг 

судлах (Канад) 
2. Гишүүн байгууллагууддаа зайнаас 
эрсдэлийн үнэлгээ хийх (Канад) 
3. Банкийг төлбөрийн чадваргүй 
болохоос урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ 
авах (Итали, Франц) 
4. Зээлийн баталгаа болон хөрвөх 
чадварын жагсаалтад байгаа зүйлсийг 
хурааж авах (Итали, Франц) 
5. Зээлийн үйлчилгээ эрхэлдэг 
байгууллагуудын хувьцааг худалдаж 
авах (Франц) 
6. Хамгийн бага зардлын аргаар 
системийн нөлөө бүхий бус банкийг 
дампуурахаас сэргийлж, арга хэмжээ 
авах (Индонез) 
7. Системийн нөлөө бүхий банк 
хүндрэлд орох тохиолдолд Санхүүгийн 
тогтвортой байдлын хорооны хүсэлтийн 
дагуу дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэх (Индонез) 
8. Шүүх захиргааны үйл явцад 
хадгаламж эзэмшигчдийг төлөөлөх (Япон) 
9. Дампуурсан байгууллагуудад 
дэмжлэг үзүүлэх (Япон) 
10. Дампуурсан санхүүгийн 
байгууллагын хөрөнгө болон өр төлбөрийг 
гүүр банкаар дамжуулан өөр банк руу 
шилжүүлэх ажлыг зохион байгуулах (Япон) 
11. Дампуурсан санхүүгийн 
байгууллагуудын хөрөнгө, чанарын 
дагуу даатгагдаагүй хадгаламжийг дахин 
худалдан авах (Япон) 
12. Санхүүгийн хямралын үед 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээг тохиролцох (Япон) 
13. Банкийг өөрчлөн байгуулах үйл 
явцад хадгаламжийн даатгалын санг 
захиран зарцуулах (Орос) 
14. Санхүүгийн тогтвортой байдлыг 
хангах үүднээс банкийг өөрчлөн байгуулах 
эсвэл эрсдэл, хямрал бий болохоос өмнө 
санхүүгийн туслалцаа үзүүлэн хөндлөнгөөс 
оролцох (Испани) 
15. Хадгаламж татсан тухайн банкны 
хувьцаа эзэмшигчдийн эрх үүргийн 
шилжүүлэлт болон ХДК –руу шилжүүлсэн 
банкны хяналт шалгалт, менежментэд 
хариуцлага хүлээх (Турк) 
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Эрсдэлийг бууруулах –IV (III+) 
 
1. Санхүүгийн зохицуулах хороо буюу санхүүгийн хяналт шалгалтын газартайгаа хамтран 
гишүүн байгууллагуудад шалгалт хийх (АНУ, Солонгос) 
2. Дампуурсан санхүүгийн байгууллагуудын эрх хүлээн авагчаар ажиллах (Солонгос) 
3. Дампуурсан болон дампуурах нь тодорхой болсон системийн нөлөө бүхий санхүүгийн 
байгууллагуудын эрх хүлээн авагчаар ажиллах (АНУ)  
4. Хадгаламж эзэмшигчдийг хамгаалах хуулийн 21 зүйлийн 2 –т заасны дагуу, 
хадгаламжийн даатгагч байгууллага нь төлбөрийн чадваргүй болсон санхүүгийн байгууллагад 
хууль бус болон буруу үйл ажиллагаа эрхэлсэн эсэх талаар мөрдөн байцаах буюу хянан 
шүүх үйл ажиллагаа явуулдаг байна. (Солонгос) 
5. Холбооны мөрдөх товчоо (FBI) Холбооны хадгаламжийн даатгалын корпорацитай 
хамтран ажилладаг ба банкийг хянаж шалгах явцад сэжигтэй санагдсан бүх харилцагч 
болон хадгаламж эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалтыг солилцдог байна. (АНУ)    

 Дараах хүснэгтэд улс орнууд чиг үүргийнхээ хүрээнд үйл ажиллагаагаа хэрхэн 
хэрэгжүүлж байгааг харуулав.  

Улсууд Чиг үүрэг Үйл ажиллагаа 

 

 

 

 Австрали 

 

 

 

 Энгийн эрхтэй 

Financial Claims Scheme (FCS) буюу хадгаламжийн 
даатгалын байгууллага нь Australian Prudential 

Regulation Authority (APRA) буюу Австралийн бүрэн 
эрхт зохицуулалтын газрынхаа харьяан дор ажилладаг 
байна. FCS нь энгийн эрхтэй чиг үүрэгтэйгээр, хураамж 
цуглуулаад нөхөн төлбөр олгох схемтэйгээр ажилладаг 
бөгөөд APRA нь өөрчлөн байгуулах илүү өргөтгөсөн 

бүрэн эрх мэдэлтэй ажилладаг байна.  

 

 

Англи 

 

 

Нэмэлт эрхтэй 

Нөхөн төлбөр олгох бөгөөд FSCS нь банкийг 
өөрчлөн байгуулахад оролцохоос гадна банк
ийг өөрчлөн байгуулах аль аргыг хэрэгжүүлж 

болохыг шийдвэрлэдэг байна. Төлбөрийн чадваргүй 
болсон банкинд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх 

ба банкийг өөрчлөн байгуулах зардлыг бий болгодог 
байна.    

 

 

Канад 

 

 

Алдагдлыг бууруулах 

 Нөхөн төлбөр олгох бөгөөд CDIC нь өр төлбөр болон 
нөхөн төлбөрийн үед бэлтгэн, боломжит аргачлалуудыг 

судалдаг. Мөн зайнаас эрсдэлийн үнэлгээ хийж, 
хяналттай ажилладаг байна. Санхүүгийн тогтвортой 
байдлыг хангах үүднээс банкийг өөрчлөн байгуулах 

олон төрлийн аргатайгаас гадна CDIC –ийг алдагдалд 
өртөх байдлыг бууруулдаг байна. 

 

 

Солонгос 

 

 

Эрсдэлийг бууруулах 

KDIC нь Санхүүгийн хяналт шалгалтын газартайгаа 
мэдээлэл солилцон хамтран ажилладаг ба гишүүн 
байгууллагууддаа газар дээрх хамтарсан шалгалт 

хийдэг байна. Мөн дампуурсан үед өөрчлөн байгуулалт 
хийх олон төрлийн аргаас M&A эсвэл P&A аргын алийг 

нь дампуурсан санхүүгийн байгууллагад хэрэглэхийг 
тохиролцох, гэрээний шилжүүлэлт хийх, өөрчлөн 

байгуулалт хийх санхүүгийн корпорацийг байгуулах 
болон санхүүгийн туслалцаагаар ханган ажилладаг 

байна. KDIC нь дампуурсан санхүүгийн байгууллагын 
эрх хүлээн авагчаар мөн ажилладаг байна.     

 

Олон улсын хадгаламжийн даадтгагчдын холбооны  
Үндсэн зарчмаар үнэлгээ хийсэн улсууд

Үндсэн зарчмыг хууль зүйн болон бүтцийн хувьд өргөн хүрээтэй, дасан зохицох чадвартай 
байхаар зохиосон бөгөөд хадгаламжийн даатгалын тогтолцооны үйл ажиллагааг дэмжихийг 
зорьсон байдаг. Хадгаламжийн даатгалыг үр ашигтай болгохын тулд тухайн улсын бодлого 
гаргагчид шаардлагатай нэмэлт арга хэмжээ авах боломжийг мөн нээлттэй орхисон 
байдгаараа онцлогтой. 

Хадгаламжийн даатгалын тогтолцооны үндсэн 16 зарчим байдаг. Үүнд: 

1. Төрөөс баримтлах бодлогын зорилт
2. Чиг үүрэг болон бүрэн эрх
3. Засаглал
4. Бусад тогтвортой байдлыг хангах 
байгууллагуудтай хамтран ажиллах
5. Хил дамнасан асуудал
6. Хүндрэлийн үеийн төлөвлөгөө болон 
хямралын удирдлага дахь Хадгаламжийн 
даатгалын оролцоо
7. Гишүүнчлэл
8. Даатгалын хамрах хүрээ
9. Сангийн эх үүсвэр болон хэрэглээ
10. Олон нийтийн хөтөлбөр
11. Хууль эрх зүйн хамгаалалт
12. Банк дампуурсан үеийн талуудын 

харилцаа
13. Эрт илрүүлэх, цаг хугацаанд нь 
оролцох
14. Дампуурлыг өөрчлөн байгуулах
15. Хадгаламж эзэмшигчдэд нөхөн 
төлбөр олгох хүрээ
16. Авлага барагдуулах
Зарчим нэг бүрт тохирох хэд, хэдэн үндсэн 
шалгуур үзүүлэлтүүдийг тодорхойлсон 
байдаг бөгөөд хадгаламжийн даатгалын 
үйл ажиллагааг эрхлэн явуулахдаа эдгээр 
үзүүлэлтүүдийг анхааран үйл ажиллагаандаа 
хэрэгжүүлснээр хадгаламжийн даатгалын 
тогтолцоо үр дүнтэй болох юм.
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КОРПОРАЦИЙН ЗАСАГЛАЛ 
КОРПОРАЦИЙН БҮТЭЦ, 
ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

Хадгаламжийн даатгалын корпораци нь 2017 онд 3 хэлтэс, 1 алба, 30 үндсэн 
ажилтантайгаар үйл ажиллагаагаа явууллаа. 

Нариийн бичиг

Дэд захирал
Санхүү, аж ахуйн 

алба

Хөрөнгийн удирдлага 
хураамжийн хэлтэс

Тамгын хэлтэс
Судалгаа, эрсдэлийн 
үнэлгээний хэлтэс

Дотоод аудитҮндсэсний Хороо

Гүйцэтгэх захирал

Хөрөнгийн удирдлага, хураамжийн хэлтэс 
нь даатгалын хураамжийг төвлөрүүлэх, 
корпорацийн сангийн хөрөнгийг Банкин 
дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай 
хууль, Хөрөнгө оруулалтын бодлого болон 
бусад хууль, журамд нийцүүлэн удирдах 
үндсэн чиг үүрэгтэйгээр ажилладаг. 2018 онд 
тус хэлтэс нь 7 боловсон хүчинтэй ажиллаа.

Тамгын хэлтэс нь корпорацийн өдөр тутмын 
үйл ажиллагаа, хууль эрх зүйн зохицуулалт, 
бичиг хэрэг хөтлөлт, гадаад болон дотоод 
хамтын ажиллагаа, мэдээллийн технологийн 
аюулгүй байдал, олон нийттэй харилцах 
ажлыг  хариуцан ажилладаг бөгөөд Банкин 
дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай 
хууль, Корпорацийн хөдөлмөрийн дотоод 
журам, Ёс зүйн дүрэм болон бусад холбогдох 
дүрэм журмыг мөрдлөг болгон ажилладаг. 
Боловсон хүчний хувьд нийт 11 мэргэжилтэн 
ажиллаа.    

Судалгаа, эрсдэлийн үнэлгээний хэлтэс нь 
корпорацийн үйл ажиллагааг олон улсын 
стандартад нийцүүлэхээр хадгаламжийн 
даатгалын тогтолцооны талаарх бүх 
төрлийн судалгаа, шинжилгээг тогтмол 
хийх, корпорацийн стратеги төлөвлөгөө 
болон бусад бодлогын баримт бичгийг 
боловсруулах, хураамжийн төлөлт болон 
хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаанд хяналт 
тавих зорилгоор банкинд хяналт шалгалт 
хийх системийг тогтворжуулах, банкны 
эрсдэлийг үнэлэх чиг үүрэгтэйгээр 6 боловсон 
хүчинтэй ажиллаа.

Санхүү, аж ахуйн алба нь Монгол улсын 
нягтлан бодох бүртгэлийн баримт бичиг 
хөтлөлт болон хууль журамд нийцүүлэн 
санхүү, төлбөр тооцоо болон төсвийг 
хариуцан ажилладаг. 

ҮНДЭСНИЙ ХОРОО

Корпорацийн удирдах дээд байгууллага нь 
Үндэсний хороо бөгөөд Банкин дахь мөнгөн 
хадгаламжийн даатгалын тухай хуулийн 
22 дугаар зүйлд Үндэсний хороог нийт 7 
гишүүнтэй байх ба түүнээс дөрөв нь албан 
тушаалаар томилогдох, үлдсэн гурвыг нь 
нэр дэвшүүлэн томилохоор заасан байдаг.  
Үндэсний хороо нь корпорацийн бүтэц, 
зохион байгуулалт болон шаардлагатай 
дүрэм журмыг батлахаас гадна хураамжийн 
хувь хэмжээг тогтоох, нөхөн төлбөр олгох 
эсхүл санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх эсэх 
шийдвэр гаргах болон зээл тусламж авах, 
бонд гаргахтай холбоотой шийдвэрүүдийг 
бүрэн эрхийнхээ хүрээнд гаргана.

Хадгаламжийн даатгалын Үндэсний хороо 
2017 онд дараах асуудлуудыг шийдвэрлэсэн 
байна. Үүнд 2017 оны 9 дүгээр сарын 19-ний 
өдрийн 37 тоот тогтоолоор “Хадгаламжийн 
даатгалын хураамжийн журам”-ыг шинэчлэн 
баталсан. Хадгаламжийн даатгалын 

корпорацийн 2018 оны үйл ажиллагааны 
төсвийг баталсан;  Улсын их хурлын 2018 
оны 2 дугаар сарын 8-ны өдрийн чуулганаар 
“Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын 
тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай” 
хуулийг батлан гаргалаа. Ингэхдээ “Банкны 
тухай” хуулийн шинэчлэлтэй уялдуулан 
банк, санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах 
зорилготой банкны бүтцийн өөрчлөлтийн 
арга хэмжээний үед банкийг шилжүүлэхэд 
санхүүгийн дэмжлэг үзүүлж болох талаар, 
Хадгаламжийн даатгалын корпорациас 
банкинд бие даасан хяналт шалгалт хийх, 
цаашлаад  эрх бүхий байгууллагатай 
хамтран ажиллах, мэдээлэл солилцох эрх 
зүйн зохицуулалтыг бий болгох, даатгалын 
тохиолдлын үед хадгаламж эзэмшигчийн 
даатгалын нөхөн төлбөр авах эрхийг 
баталгаажуулж, нэмэгдүүлэх зэрэг чиглэлээр 
тодорхойлж тусгагдсан.

КОРПОРАЦИЙН ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

САНГИЙН УДИРДЛАГА

Хадгаламжийн даатгалын сан 2013 онд анх 92.20 тэрбум төгрөгийн эхлэлийн хөрөнгөтэйгөөр 
үйл ажиллагаагаа эхлүүлж байсан бол өнгөрсөн 5 жилийн хугацаанд 312.80 тэрбум төгрөгөөр 
нэмэгдсэн. Үүний 144.3 тэрбум төгрөгийг хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаагаар, 190.35 
тэрбум төгрөгийг хураамжийн орлогоор төвлөрүүлснээс 22.18 тэрбум төгрөгийг үндсэн үйл 
ажиллагаанд зарцуулж, 2018 оны 12 сарын 31-ний байдлаар сангийн нийт хөрөнгө 404.99 
тэрбум төгрөгийн үлдэгдэлтэй байна.

Хадгаламжийн даатгалын сангийн хөрөнгийн бүтэц     

/тэрбум.төг/

Сангийн бүтэц 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Нийт

Монгол банкнаас оруулсан хөрөнгө 50 - - - - 50

Засгийн газраас оруулсан хөрөнгө 35 7,1 - - - 42,2

Хөрөнгө оруулалтын орлого 1,7 14,3 23,5 30,0 40,5 34,1 144,3

Хураамжийн орлого 19,0 32,5 28,2 31,6 36,0 42,9 190,3

Үйл ажиллагааны зардал 0,44 2,3 2,8 3,8 4,8 7,9 22,1

Нийт дүн 105,3 51,7 48,9 57,8 71,9 69,3 404,9
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2018 онд хадгаламжийн даатгалын санд нийт 34.16 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын 
хүүгийн орлого, 42.95 тэрбум төгрөгийн хураамжийн орлого төвлөрсөнөөс 7.94 тэрбум 
төгрөгийг үйл ажиллагаандаа зарцуулсан. Үйл ажиллагааны зардлын 36.0 хувийг үндсэн 
үйл ажиллагаатай холбоотой зардал эзэлж байгаа бол 64.0 хувийг үнэт цаасны шимтгэл, 
санхүүгийн зуучлалын зардал тус тус эзэлж байна. 

2018 оны хадгаламжийн даатгалын сангийн өсөлтийг өмнөх онтой харьцуулбал, 21 хувиар 
буюу 69.39 тэрбум төгрөгөөр өссөн бөгөөд улирлын дундаж өсөлтийн хурд 5.0 хувьтай 
байна.  

САНГИЙН ӨСӨЛТ

 
/тэрбум.төг/ 

Сангийн бүтэц 2013 2014 2015 2016 2017 
 

2018 Нийт 

Монгол банкнаас оруулсан хөрөнгө 50 - - - -  50 

Засгийн газраас оруулсан хөрөнгө 35 7,1 - - -  42,2 

Хөрөнгө оруулалтын орлого 1,7 14,3 23,5 30,0 40,5 34,1 144,3 

Хураамжийн орлого 19,0 32,5 28,2 31,6 36,0 42,9 190,3 

Үйл ажиллагааны зардал 0,44 2,3 2,8 3,8 4,8 7,9 22,1 

Нийт дүн 105,3 51,7 48,9 57,8 71,9 69,3 404,9 

 

2018 онд хадгаламжийн даатгалын санд нийт 34.16 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын 
хүүгийн орлого, 42.95 тэрбум төгрөгийн хураамжийн орлого төвлөрсөнөөс 7.94 тэрбум 
төгрөгийг үйл ажиллагаандаа зарцуулсан. Үйл ажиллагааны зардлын 36.0 хувийг үндсэн үйл 
ажиллагаатай холбоотой зардал эзэлж байгаа бол 64.0 хувийг үнэт цаасны шимтгэл, 
санхүүгийн зуучлалын зардал тус тус эзэлж байна.  

2018 оны хадгаламжийн даатгалын сангийн өсөлтийг өмнөх онтой харьцуулбал, 21 хувиар 
буюу 69.39 тэрбум төгрөгөөр өссөн бөгөөд улирлын дундаж өсөлтийн хурд 5.0 хувьтай байна.   

САНГИЙН ӨСӨЛТ 

 

Өнөөг хүртэл хадгаламжийн даатгалын сангийн бүрдүүлэлтийн гол хэсгийг 
хураамжийн орлого бүрдүүлсэн хэвээр байгаа боловч цаашид өсөлт нь тогтворжиж, хөрөнгө 
оруулалтын орлогын өсөлтийн эзлэх хувь нэмэгдэх хандлагатай байна. 2015 оны 12 сарын  
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Эхлэлтийн хөрөнгө Хураамж Хөрөнгө оруулалт Өсөлт

Өнөөг хүртэл хадгаламжийн даатгалын сангийн бүрдүүлэлтийн гол хэсгийг хураамжийн 
орлого бүрдүүлсэн хэвээр байгаа боловч цаашид өсөлт нь тогтворжиж, хөрөнгө оруулалтын 
орлогын өсөлтийн эзлэх хувь нэмэгдэх хандлагатай байна. 2015 оны 12 сарын 

байдлаар хадгаламжийн даатгалын санд эзлэх хөрөнгө оруулалтын орлого 19 хувьтай 
байсан бол энэ харьцаа 2016 онд 26 хувь, 2017 онд 33 хувь, 2018 оны эцэст 36 хувь болж 
өссөн байна. 

Хөрөнгө оруулалтын орлого болон хураамжийн орлогын нийт санд эзлэх хувь

Огноо
Хөрөнгө оруулалтын орлогын 

нийт санд эзлэх хувь
Хураамжийн орлогын нийт санд 

эзлэх хувь

2013/12 2% 18%

2014/12 10% 33%

2015/12 19% 39%

2016/12 26% 42%

2017/12 33% 44%

2018/12 36% 47%

САНГИЙН ХҮРЭЛЦЭЭ

Сангийн хүрэлцээтэй байдал нь санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах корпорацийн 
чадавхийг харуулаад зогсохгүй хадгаламж эзэмшигчдийн банкинд итгэх итгэлийг бэхжүүлэх 
бас нэгэн хөшүүрэг болдог. Тиймээс даатгалын тохиолдол бий болоход санд учирч болзошгүй 
хохирлын хэмжээг болон түүнд бэлтгэгдсэн байдал, эх үүсвэрийг хэрхэн бүрдүүлэх, сангийн 
хүрэлцээг тогтмол тооцоолж хянаж байх шаардлагатай байдаг.

Хадгаламжийн даатгалын сан 

2018 оны 12 сарын 31-ний байдлаар

Нийт даатгагдах хадгаламж 21.73 их наяд төгрөг

Нийт даатгагдсан хадгаламж 5.27 их наяд төгрөг

Хадгаламжийн даатгалын сангийн хэмжээ 404.99 тэрбум төгрөг

Сангийн хөрөнгийн нийт даатгагдах хадгаламжид 
эзлэх хувь

1.86 хувь

Сангийн хөрөнгийн нийт даатгагдсан 
хадгаламжид эзлэх хувь

7.68 хувь

2018 оны эцсийн байдлаар банкны системийн нийт даатгагдах харилцах, хадгаламж 21.73 
их наяд төгрөг байгаагийн 24 хувь буюу 5.27 их наяд төгрөг нь 20 сая төгрөг хүртэлх дүнтэй 
байна. 

Хадгаламжийн даатгалын сангийн хөрөнгө нь нийт даатгагдсан хадгаламжийн 7.7 хувьтай, 
нийт даатгагдах хадгаламжийн 1.9 хувьтай тус тус тэнцэж байна. 

ХАДГАЛАМЖИЙН ДААТГАЛЫН ХУРААМЖ

Хадгаламжийн даатгалын корпорацийн үндсэн үйл ажиллагааны нэг нь хураамж төвлөрүүлэх 
замаар сан бүрдүүлж, түүнийгээ эрсдэлгүй удирдах явдал байдаг.

Хадгаламжийн даатгалын хураамж нь эхлэлтийн, улирлын, онцгой гэсэн 3 төрөлтэй бөгөөд 
хураамжийн хувь, хэмжээг хуулиар тогтоодог.

Хадгаламжийн даатгалын хураамж

Хураамжийн Хувь Тайлбар

Эхлэлтийн 
хураамж

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн 
1 хувь

Шинээр хадгаламжийн даатгалын гишүүн болж 
буй банк 1 удаа төлнө

Онцгой 
хураамж

Даатгагдах хадгаламжийн 
жилийн 0.5 хувь (дээд 

хэмжээ)

Даатгалын нөхөн төлбөр төлөхөд сангийн 
хөрөнгө хүрэлцэхгүй болсон тохиолдолд 
Үндэсний хорооны шийдвэрээр гишүүн 

банкуудаас төвлөрүүлнэ.

Улирлын 
хураамж

Даатгагдах төрөл 
хадгаламжийн жилийн 0.5 

хувь (дээд хэмжээ)

Банк даатгалын хураамжийг улирал бүр төлөх 
ба Үндэсний хорооноос жил бүрийн 11 дүгээр  
сарын 30-ны өдрийн дотор дараа жил мөрдөх 

улирлын хураамжийн хувийг тогтооно.
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Хадгаламжийн даатгалын хураамжтай 
холбоотой үйл ажиллагааг “Банкин дахь 
мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хууль” 
болон Хадгаламжийн даатгалын Үндэсний 
хорооноос баталдаг “Хадгаламжийн 
даатгалын хураамжийн журам”, “Банкны 
тайлан болон мэдээ, мэдээлэл ирүүлэх 
журам”-аар тус тус зохицуулдаг. 

Энэхүү хууль, журмуудын дагуу банкуудаас 
ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн хадгаламжийн 
даатгалын болзошгүй нөхөн төлбөрийн 
хэмжээг урьдчилан тооцоолдог.

“Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн 
даатгалын тухай хууль”-д нэмэлт өөрчлөлт 
орж, хураамж тооцох суурь өөрчлөгдсөнийг 
2018 оны 3 дугаар сарын 15-ны өдрөөс эхлэн 
дагаж, мөрдөж байна.

Хуулинд нэмэлт, өөрчлөлт орсонтой 
холбогдуулан Үндэсний хорооны 2018 
оны 4 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 49 тоот 
тогтоолоор дээрх журмуудад холбогдох 
нэмэлт өөрчлөлтүүдийг оруулан, шинэчлэн 
баталсан.

Хадгаламжийн даатгалын хураамжийн мэдээлэл 

Банкны систем

 Даатгалын улирлын хураамж /тэрбум.төг/ 

 Нийт   2018 оны 

 I  II  III  IV 

Хураамжийн 
дүн

10.5 10.9 10.6 11.0 42.9

Хадгаламжийн даатгалын корпораци 2018 онд гишүүн банкуудаас нийт 42.9 тэрбум төгрөгийн 
улирлын хураамжийг нэхэмжилж, бүрэн татан төвлөрүүлсэн. 

2018 онд гишүүн банкуудын төлсөн хураамж 

Хуулинд нэмэлт, өөрчлөлт орсонтой холбогдуулан Үндэсний хорооны 2018 оны 4 дүгээр сарын 
20-ны өдрийн 49 тоот тогтоолоор дээрх журмуудад холбогдох нэмэлт өөрчлөлтүүдийг оруулан, 
шинэчлэн баталсан. 

Хадгаламжийн даатгалын хураамжийн мэдээлэл  
 

Банкны 
систем 

 Даатгалын улирлын хураамж /тэрбум.төг/  

 Нийт    2018 оны  

 I   II   III   IV  
Хураамжийн 

дүн 10.5 10.9 10.6 11.0 42.9 

 
Хадгаламжийн даатгалын корпораци 2018 онд гишүүн банкуудаас нийт 42.9 тэрбум төгрөгийн 
улирлын хураамжийг нэхэмжилж, бүрэн татан төвлөрүүлсэн.  

2018 онд гишүүн банкуудын төлсөн хураамж  

2018 оны хувьд банкны системийн хэмжээнд нийт 14 арилжааны банк үйл ажиллагаа явуулж 
байгаа бөгөөд нийт хураамжийн орлогын 78 хувийг системийн хэмжээний нөлөө бүхий 4 банк 
бүрдүүлсэн бол үлдсэн 24 хувийг бусад 10 банк бүрдүүлж байна.  

Хадгаламжийн даатгалын корпораци 2013 оноос хойш татан төвлөрүүлсэн нийт 190.3 тэрбум 
төгрөгийн даатгалын хураамжийн орлогын задаргааг  дараахь зургаас харна уу.  
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2018 оны хувьд банкны системийн хэмжээнд нийт 14 арилжааны банк үйл ажиллагаа явуулж 
байгаа бөгөөд нийт хураамжийн орлогын 78 хувийг системийн хэмжээний нөлөө бүхий 4 
банк бүрдүүлсэн бол үлдсэн 24 хувийг бусад 10 банк бүрдүүлж байна. 

Хадгаламжийн даатгалын корпораци 2013 оноос хойш татан төвлөрүүлсэн нийт 190.3 тэрбум 
төгрөгийн даатгалын хураамжийн орлогын задаргааг  дараахь зургаас харна уу. 

Хураамжийн орлогын улирлын өсөлт /тэрбум.төг/

 

 

 

Хураамжийн орлогын улирлын өсөлт /тэрбум.төг/ 

 

Хадгаламжийн даатгалын Үндэсний хорооны 2015 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 23 тоот 
тогтоолоор банкуудаас татах улирлын хураамжийн хувийг 0.0625 хувиар тогтоож, 2015 оны 7 
дугаар сарын 1-нээс мөрдөж эхэлсэн бөгөөд Үндэсний хорооны 2018 оны 11 дүгээр сарын 22-
ны өдрийн 60 тоот тогтоолоор уг хувийг хэвээр байлгахаар тогтоосон.  

Хадгаламжийн даатгалын хураамжийн орлогын өсөлтийг 2013 оноос хойш жил бүрээр 
харуулбал: 

Хураамжийн орлогын жилийн өсөлт 
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Хураамжийн дүн 

Хадгаламжийн даатгалын Үндэсний хорооны 2015 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 23 
тоот тогтоолоор банкуудаас татах улирлын хураамжийн хувийг 0.0625 хувиар тогтоож, 2015 
оны 7 дугаар сарын 1-нээс мөрдөж эхэлсэн бөгөөд Үндэсний хорооны 2018 оны 11 дүгээр 
сарын 22-ны өдрийн 60 тоот тогтоолоор уг хувийг хэвээр байлгахаар тогтоосон. 

Хадгаламжийн даатгалын хураамжийн орлогын өсөлтийг 2013 оноос хойш жил бүрээр 
харуулбал:

Хураамжийн орлогын жилийн өсөлт

 

 

 

Хураамжийн орлогын улирлын өсөлт /тэрбум.төг/ 

 

Хадгаламжийн даатгалын Үндэсний хорооны 2015 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 23 тоот 
тогтоолоор банкуудаас татах улирлын хураамжийн хувийг 0.0625 хувиар тогтоож, 2015 оны 7 
дугаар сарын 1-нээс мөрдөж эхэлсэн бөгөөд Үндэсний хорооны 2018 оны 11 дүгээр сарын 22-
ны өдрийн 60 тоот тогтоолоор уг хувийг хэвээр байлгахаар тогтоосон.  

Хадгаламжийн даатгалын хураамжийн орлогын өсөлтийг 2013 оноос хойш жил бүрээр 
харуулбал: 

Хураамжийн орлогын жилийн өсөлт 
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Хураамжийн дүн 

Хураамжийн орлогын өсөлт 
нь хураамж тооцох суурь 
болох банкуудын харилцах, 
хадгаламжийн өсөлт болон 
хураамжийн хувь 
хэмжээний өөрчлөлттэй 
шууд хамааралтай юм. 
Хадгаламжийн даатгалын 
Үндэсний хорооноос 2015 
оны 2 дугаар улирлын эцэс 
хүртэл улирлын хураамжийн 
хувийг системийн нөлөө 

бүхий банк болон бусад банк гэсэн 2 ангиллаар ялгавартай тооцож байсныг Олон улсын 
жишиг болон гишүүн банкуудын хүсэлтийг харгалзан үзэж, бүх банкинд ижил суурь /Flat 
rate/-тай байхаар тогтоосон. Энэ нь 2015 оны хураамжийн орлого тодорхой хэмжээгээр 
буурахад нөлөөлсөн.

Хадгаламжийн даатгалын хураамжийн тогтолцоо нь хураамж тооцох суурь, тооцох аргачлал 
болон хувь хэмжээ гэсэн үндсэн үзүүлэлтүүдээр тодорхойлогддог. 

Шигтгээ:  Хадгаламжийн даатгалын хураамжийн төрлүүд

Олон улсад хадгаламжийн даатгалын хураамжийг тооцохдоо ижил хувиар (flat rate), 
эрсдэлд суурилсан буюу ялгавартай хувиар (differential rate), хосолсон (combination of 
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both) хэлбэрээр тооцож байна. 2017 оны ОУХДХ-ны судалгаагаар нийт 126 хадгаламжийн 
даатгагчийн 59 буюу 47% нь ижил хувиар, 40 буюу 32% нь ялгавартай хувиар, 27 буюу 
21% нь хосолсон хэлбэрээр хураамжийг тооцон ногдуулдаг байна. Мөн уг судалгаанд 
2009 оноос хойш хамрагдсан хадгаламжийн даатгагчдын статистикаас харахад ялгавартай 
хураамжийн тогтолцоог хэрэгжүүлэх улс орон, хадгаламжийн даатгагчдын тоо жил ирэх 
тусам өсөн нэмэгдэх хандлагатай байна. 

Хүснэгт ... Хадгаламжийн даатгалын хураамжийн төрлүүдийг олон улсад ашиглаж буй  
байдал 

Хураамжийн орлогын өсөлт нь хураамж тооцох суурь болох банкуудын харилцах, 
хадгаламжийн өсөлт болон хураамжийн хувь хэмжээний өөрчлөлттэй шууд хамааралтай юм. 
Хадгаламжийн даатгалын Үндэсний хорооноос 2015 оны 2 дугаар улирлын эцэс хүртэл 
улирлын хураамжийн хувийг системийн нөлөө бүхий банк болон бусад банк гэсэн 2 ангиллаар 
ялгавартай тооцож байсныг Олон улсын жишиг болон гишүүн банкуудын хүсэлтийг харгалзан 
үзэж, бүх банкинд ижил суурь /Flat rate/-тай байхаар тогтоосон. Энэ нь 2015 оны хураамжийн 
орлого тодорхой хэмжээгээр буурахад нөлөөлсөн. 

Хадгаламжийн даатгалын хураамжийн тогтолцоо нь хураамж тооцох суурь, тооцох аргачлал 
болон хувь хэмжээ гэсэн үндсэн үзүүлэлтүүдээр тодорхойлогддог.  

 

Шигтгээ:  Хадгаламжийн даатгалын хураамжийн төрлүүд 

Олон улсад хадгаламжийн даатгалын хураамжийг тооцохдоо ижил хувиар (flat rate), эрсдэлд 
суурилсан буюу ялгавартай хувиар (differential rate), хосолсон (combination of both) хэлбэрээр 
тооцож байна. 2017 оны ОУХДХ-ны судалгаагаар нийт 126 хадгаламжийн даатгагчийн 59 
буюу 47% нь ижил хувиар, 40 буюу 32% нь ялгавартай хувиар, 27 буюу 21% нь хосолсон 
хэлбэрээр хураамжийг тооцон ногдуулдаг байна. Мөн уг судалгаанд 2009 оноос хойш 
хамрагдсан хадгаламжийн даатгагчдын статистикаас харахад ялгавартай хураамжийн 
тогтолцоог хэрэгжүүлэх улс орон, хадгаламжийн даатгагчдын тоо жил ирэх тусам өсөн 
нэмэгдэх хандлагатай байна.  

Хүснэгт ... Хадгаламжийн даатгалын хураамжийн төрлүүдийг олон улсад ашиглаж буй  
байдал  

 

 

Бидний хувьд бүх гишүүн банкуудаас ижил хувиар, нийт харилцах, хадгаламжаас 
даатгалын хураамжийг тооцон төвлөрүүлж байгаа бөгөөд цаашид корпорацийн урт хугацааны 
стратеги төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу олон улсын жишигт нийцүүлэн гишүүн банкуудын 
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Бидний хувьд бүх гишүүн банкуудаас ижил хувиар, нийт харилцах, хадгаламжаас даатгалын 
хураамжийг тооцон төвлөрүүлж байгаа бөгөөд цаашид корпорацийн урт хугацааны стратеги 
төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу олон улсын жишигт нийцүүлэн гишүүн банкуудын эрсдэлийг 
үнэлж, тухайн үнэлгээний түвшингээр ангилан эрсдэлд суурилсан, ялгавартай хураамжийн 
тогтолцоог нэвтрүүлэхээр зорин, Төв банктай хамтран ажиллаж байна. Эрсдэлд суурилсан 
хураамжийн тогтолцоог нэвтрүүлэх бэлтгэл ажлыг үе шаттайгаар хийж гүйцэтгэхээр 
төлөвлөсний хүрээнд 2017 онд хийж гүйцэтгэсэн “Эрсдэлд суурилсан хураамжийг нэвтрүүлэх 
урьдач нөхцөлүүдийн судалгаа”-ны дагуу Монгол улсын макро эдийн засгийн орчин, банк 
санхүүгийн салбар, хууль эрх зүй, нягтлан бодох бүртгэл, тайлагналын тогтолцооны онцлог 
болон олон нийтийн санхүүгийн мэдлэг, хадгаламжийн даатгалын салбарын талаар ойлголт, 
хандлага зэргийг харгалзан үзсэний үндсэн дээр ижил суурьт хураамжийн тогтолцооноос 
эрсдэлд суурилсан хураамжийн тогтолцоонд шилжих нэгдсэн төлөвлөгөөг боловсруулж 
байна. Төлөвлөгөөнд гишүүн банкны эрсдэлийг тухайн банкинд тайлангийн болон 
хураамжийн дарамт учруулалгүй, хамгийн оновчтой хэлбэрээр үнэлэх үйл ажиллагааг шат 
дараалалтайгаар хэрэгжүүлэхээр тусгахыг зорьсон. 

ХАДГАЛАМЖИЙН 
ДААТГАЛЫН САНГИЙН 
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн 
даатгалын тухай хуулийн 12 дугаар зүйлд 
Хадгаламжийн даатгалын корпораци сангийн 
актив хөрөнгийг аюулгүй, хөрвөх чадвартай, 
ашигтай байх зарчмыг баримтлан зөвхөн 
дараах санхүүгийн хэрэгсэлд байршуулж 
болно гэж заасан байдаг. Үүнд:

- Засгийн газраас гаргасан болон 
батлан даасан үнэт цаас;

- Монголбанкны үнэт цаас;

- Зээлжих зэрэглэл тогтоодог нэр хүнд 
бүхий олон улсын байгууллагаас A-аас 
доошгүй үнэлгээ авсан гадаад улсын Засгийн 
газрын болон олон улсын санхүүгийн 
байгууллагын үнэт цаас;

- олон улсын хамтын ажиллагаа, 
хөгжлийн байгууллагын гишүүн орнуудын 
Төв банкинд нээсэн хадгаламж.

Хадгаламжийн даатгалын корпорацийн 
хөрөнгө оруулалтын бодлогыг 2014 оны 
10 дугаар сарын 20-ны өдрийн Үндэсний 
хорооны 17 тоот тогтоолоор батлуулсан. 

“Аюулгүй байх” зарчмыг баримтлал болгон 
Хөрөнгө оруулалтын бодлогод 90-ээс 
багагүй хувийг Засгийн газрын болон Төв 
банкны үнэт цаасанд, 5-аас илүүгүй хувийг 
бусад хэлбэрээр байршуулахаар заасан.

Хөрөнгө оруулалтын багцын бүтэц

 

 

2018 онд хөрөнгө оруулалт орлого нийт 34,1 тэрбум төгрөг олсон ба сангийн нийт хөрөнгө 
2018 оны эцсийн байдлаар 404,9 тэрбум төгрөг болсон байна. Зурагт харуулснаар хөрөнгө 
оруулалтын багцын 74 хувийг ТБҮЦ, 1 хувийг ЗГБ, 25 хувийг Монголбанкин дахь дансны 
үлдэгдэл эзэлж байгаа бөгөөд 2018 онд ЗГҮЦ-ны арилжаа явагдаагүй байна.  Сангийн хөрөнгө 
оруулалтын орлого дээрх үнэт цааснуудын хүүгийн түвшингээс шууд хамааралтай байна.  

ЗГҮЦ-ны жигнэсэн дундаж өгөөж оны эцсийн байдлаар 12.84 хувь, жигнэсэн дундаж хугацаа 
нь 929 хоног байна. 

Төв банкны үнэт цаас  
Хөрөнгө оруулалтын багцын 74 хувийг эзэлж буй ТБҮЦ-ны хүү нь тогтмол бодлогын хүүтэй 
ижил байдаг. 

Монголбанкнаас 2018 оны 4-р сараас эхлэн ТБҮЦ-ны хугацааг 28 хоногийн хугацаатай  үнэт 
цаасыг арилжаалж эхэлсэн. 

Монголбанк Төв банкны 7 хоногийн хугацаатай үнэт цаасны хүүг 2007 оны 7 дугаар сараас 
бодлогын хүү болгон зарласан билээ. 

Монголбанкны бодлогын хүү хөдлөхөд түүнийг дагаад арилжааны банкуудын хадгаламжийн 
хүү, улмаар зээлийн хүүнд өөрчлөлт орохоор хүлээгддэг. Монголбанкны бодлогын хүүний 
өөрчлөлт нь Төв банкнаас баримталж буй мөнгөний бодлого аль чиглэлд /хатуурах, зөөлрөх/ 
өөрчлөгдөж буйг илтгэдэг. Тогтмол хүүтэй, энэхүү үнэт цаасыг Монголбанкнаас 7 хоног 
бүрийн Даваа гаригт банк хоорондын зах дээр арилжаалдаг. Мөн 196 хоногийн хугацаатай 
ТБҮЦ-ыг хоёр долоо хоногт нэг удаа арилжаалдаг. 

Шигтгээ : Мөнгөний захын эрэлт, нийлүүлэлтээс гадна макро эдийн засгийн тухайн болон 
ирээдүйн нөхцөл өөрчлөгдөх төлөв дээр үндэслэн мөнгөний бодлогын хүү болох 7 хоногтой Төв 
банкны үнэт цаасны хүүгийн хэмжээг өөрчилдөг. Монголбанкны бодлогын хүүний өсөлт нь 
инфляцийн хөөрөгдлийг бууруулах, мөнгө зээлийн агрегатуудын хурдацтай өсөлтийг 
сааруулж зохистой түвшинд байлгах, эдийн засгийн хэт халалтаас зайлсхийхэд чиглэгддэг 
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Сангийн хөрөнгийн багцын бүтэц

2018 онд хөрөнгө оруулалт орлого нийт 34,1 
тэрбум төгрөг олсон ба сангийн нийт хөрөнгө 
2018 оны эцсийн байдлаар 404,9 тэрбум 
төгрөг болсон байна. Зурагт харуулснаар 
хөрөнгө оруулалтын багцын 74 хувийг ТБҮЦ, 
1 хувийг ЗГБ, 25 хувийг Монголбанкин дахь 
дансны үлдэгдэл эзэлж байгаа бөгөөд 2018 
онд ЗГҮЦ-ны арилжаа явагдаагүй байна.  
Сангийн хөрөнгө оруулалтын орлого дээрх 
үнэт цааснуудын хүүгийн түвшингээс шууд 
хамааралтай байна. 

ЗГҮЦ-ны жигнэсэн дундаж өгөөж оны эцсийн 
байдлаар 12.84 хувь, жигнэсэн дундаж 
хугацаа нь 929 хоног байна.

Төв банкны үнэт цаас 

Хөрөнгө оруулалтын багцын 74 хувийг эзэлж 
буй ТБҮЦ-ны хүү нь тогтмол бодлогын хүүтэй 
ижил байдаг.

Монголбанкнаас 2018 оны 4-р сараас эхлэн 
ТБҮЦ-ны хугацааг 28 хоногийн хугацаатай  
үнэт цаасыг арилжаалж эхэлсэн.

Монголбанк Төв банкны 7 хоногийн 
хугацаатай үнэт цаасны хүүг 2007 оны 7 
дугаар сараас бодлогын хүү болгон зарласан 
билээ.

Монголбанкны бодлогын хүү хөдлөхөд түүнийг 
дагаад арилжааны банкуудын хадгаламжийн 
хүү, улмаар зээлийн хүүнд өөрчлөлт орохоор 
хүлээгддэг. Монголбанкны бодлогын хүүний 
өөрчлөлт нь Төв банкнаас баримталж буй 
мөнгөний бодлого аль чиглэлд /хатуурах, 
зөөлрөх/ өөрчлөгдөж буйг илтгэдэг. Тогтмол 
хүүтэй, энэхүү үнэт цаасыг Монголбанкнаас 7 
хоног бүрийн Даваа гаригт банк хоорондын 
зах дээр арилжаалдаг. Мөн 196 хоногийн 
хугацаатай ТБҮЦ-ыг хоёр долоо хоногт нэг 
удаа арилжаалдаг.
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Шигтгээ : Мөнгөний захын эрэлт, нийлүүлэлтээс гадна макро эдийн засгийн тухайн болон 
ирээдүйн нөхцөл өөрчлөгдөх төлөв дээр үндэслэн мөнгөний бодлогын хүү болох 7 хоногтой 
Төв банкны үнэт цаасны хүүгийн хэмжээг өөрчилдөг. Монголбанкны бодлогын хүүний өсөлт 
нь инфляцийн хөөрөгдлийг бууруулах, мөнгө зээлийн агрегатуудын хурдацтай өсөлтийг 
сааруулж зохистой түвшинд байлгах, эдийн засгийн хэт халалтаас зайлсхийхэд чиглэгддэг 
билээ. Харин эдийн засгийн өсөлт саарах шинж тэмдэг ажиглагдвал Төв банк бодлогын 
хүүгээ бууруулж мөнгөний үнэ цэнийг хямдруулдаг. Ингэснээр зээл олголт, хэрэглээг хөхүүлэн 
дэмжиж эдийн засгийг сэргээх бодлогыг баримталдаг байна. 

Монголбанк бодлогын хүүг анх нэвтрүүлэхдээ жилийн 6.4 хувиар тогтоож байсан бөгөөд 
цаг үе, нийгэм, эдийн засгийн нөхцөл байдалтай уялдуулан өөрчилсөөр 2015 оны 12 сарын 
22-нд 12 хувьд хүрсэн байна. 2016 оны 5 дугаар сарын 5-нд бодлогын хүүг 10.5 хувь болгон 
бууруулсан бол энэ оны 8 дугаар сарын 18-ны өдөр бодлогын хүүг 15 хувь болгон өсгөсөн. 
Улмаар оны эцэст 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн хуралдаанаар 1 нэгж бууруулж 14 хувь 
болгосон байна. 2017 оны 6 дугаар сарын 15-нд 12 хувь болгож бууруулан оны эцэст 12 
дугаар сарын 25-нд 11 хувь болгож бууруулсан. 2018 оны 3 дугаар сарын 23-нд 10 хувь 
болгон бууруулсан байсан бол 11 дүгээр сарын 28-ны өдрөөс 11 хувь болгож нэмэгдүүлсэн 
байна.

Сангийн хөрөнгийн өсөлт 2018.12.31

билээ. Харин эдийн засгийн өсөлт саарах шинж тэмдэг ажиглагдвал Төв банк бодлогын хүүгээ 
бууруулж мөнгөний үнэ цэнийг хямдруулдаг. Ингэснээр зээл олголт, хэрэглээг хөхүүлэн 
дэмжиж эдийн засгийг сэргээх бодлогыг баримталдаг байна.  

Монголбанк бодлогын хүүг анх нэвтрүүлэхдээ жилийн 6.4 хувиар тогтоож байсан бөгөөд цаг 
үе, нийгэм, эдийн засгийн нөхцөл байдалтай уялдуулан өөрчилсөөр 2015 оны 12 сарын 22-нд 12 
хувьд хүрсэн байна. 2016 оны 5 дугаар сарын 5-нд бодлогын хүүг 10.5 хувь болгон бууруулсан 
бол энэ оны 8 дугаар сарын 18-ны өдөр бодлогын хүүг 15 хувь болгон өсгөсөн. Улмаар оны 
эцэст 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн хуралдаанаар 1 нэгж бууруулж 14 хувь болгосон байна. 
2017 оны 6 дугаар сарын 15-нд 12 хувь болгож бууруулан оны эцэст 12 дугаар сарын 25-нд 11 
хувь болгож бууруулсан. 2018 оны 3 дугаар сарын 23-нд 10 хувь болгон бууруулсан байсан бол 
11 дүгээр сарын 28-ны өдрөөс 11 хувь болгож нэмэгдүүлсэн байна. 
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НӨХӨН ТӨЛБӨР ОЛГОХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 

Даатгалын тохиолдол бий болох үед даатгалын нөхөн төлбөрийн хэмжээг зөв 
тооцоолох ажлыг автоматжуулах болон нөхөн төлбөр олгох ажиллагааг илүү боловсронгуй 
болгохын тулд бид шаардлагатай бэлтгэл ажлуудыг 2018 онд хийж гүйцэтгэлээ.  

Нөхөн төлбөрийн хэмжээг зөв тооцоолоход харилцагч, хадгаламж эзэмшигчдийн 
мэдээллийг маш богино хугацаанд хүлээн авч холбогдох тооцооллуудыг алдаагүй хийх нь 
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Хураамж Үйл ажиллагааны зардал нийт дүн 

НӨХӨН ТӨЛБӨР ОЛГОХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Даатгалын тохиолдол бий болох үед даатгалын нөхөн төлбөрийн хэмжээг зөв тооцоолох 
ажлыг автоматжуулах болон нөхөн төлбөр олгох ажиллагааг илүү боловсронгуй болгохын 
тулд бид шаардлагатай бэлтгэл ажлуудыг 2018 онд хийж гүйцэтгэлээ. 

Нөхөн төлбөрийн хэмжээг зөв тооцоолоход харилцагч, хадгаламж эзэмшигчдийн мэдээллийг 
маш богино хугацаанд хүлээн авч холбогдох тооцооллуудыг алдаагүй хийх нь хамгийн 
чухал билээ. Үүнтэй холбоотойгоор бид нөхөн төлбөр олгох банкийг сонгон шалгаруулах 

эхний шалгаруулалтад тэнцсэн 6 банктай стенд-бай гэрээ байгуулсанаас Төрийн банк болон 
Тээвэр хөгжлийн банктай хамтарсан туршилтыг 2018 оны 9 дүгээр сард эхлүүлсэн. 

Тээвэр хөгжлийн банктай хамтран хийсэн туршилтыг 11 дүгээр сард, Төрийн банктай хийсэн 
туршилтыг 12 дугаар сард тус тус амжилттай хийж дуусгасан. Хамтарсан туршилтын үр 
дүнд, хадгаламж эзэмшигчдийн мэдээлэл хүлээн авах SCV загварт нэмэлт өөрчлөлт 
оруулж, даатгалын нөхөн төлбөрийн жагсаалтыг сайжруулсан. Мөн нэхэмжлэлийн маягт, 
өргөдөл гомдол хүлээн авах маягтуудыг боловсронгуй болгохоос гадна банкны холбогдох 
ажилтнуудад сургалт орж мэдээллээр хангаж ажилласан.  

Даатгалын нөхөн төлбөр олгох ажиллагааг автоматжуулахын тулд бид Дэлхийн банкнаас 
санхүүжилт хийж өгөхийг хүссэн бөгөөд энэ ажлын хүрээнд, “Даатгалын нөхөн төлбөр олгох 
програм хангамжийн бодлогын даалгавар”-ыг боловсруулж Монголбанк, Сангийн яам болон 
Санхүүгийн зохицуулах хороотой хамтарсан ажлын хэсэгт танилцуулсан. Тус ажлын хэсгээс 
нөхөн төлбөрийн програм хангамжийг эрсдэлийн удирдлагын програм хангамжтай уялдуулж 
нэгдсэн нэг системийг хөгжүүлэх бодлогын даалгавар боловсруулах шаардлагатай гэсэн 
чиглэл өгсний дагуу бид ажиллаж байна. Уг нэгдсэн системийг хөгжүүлэхэд шаардлагатай 
бэлтгэл ажлыг 2019 онд багтаан дуусгана гэж төлөвлөж байна.    

САНХҮҮГИЙН ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 

Хадгаламжийн даатгалын тогтолцоо гэж хадгаламж эзэмшигчдийн банкинд байршуулсан 
хадгаламжийг эрсдэлгүй, найдвартай хамгаалж санхүүгийн тогтвортой байдалд нэмэр болдог 
байна. Хэрэв тухайн банк хүндрэлд орсон тохиолдолд ХДК -аас хүндрэлд орсон банкинд 
санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх, хэрэв тус банк дампуурсан бол хадгаламж эзэмшигчдэд нөхөн 
төлбөр олгох зэрэг банкийг өөрчлөн байгуулах аргачлалуудаас ашигладаг байдаг. Уг ажлын 
урсгалыг энгийнээр харуулахад:

Зураг 1.

Хадгаламжийн даатгагчид ОУХДХ -оос гаргасан 16 Үндсэн зарчмын дагуу үйл ажиллагаагаа 
хэрэгжүүлж, чиг үүргийнхээ дагуу ажилладаг билээ. Үүнээс “Үндсэн зарчим 14” -т: 
Санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах болон хадгаламж  эзэмшигчдийг хамгаалахын тулд 
хадгаламжийн даатгагч нь үр дүнтэй өөрчлөн байгуулалтын аргачлалтай байх хэрэгтэй. Мөн 
хууль эрх зүйн хүрээнд өөрчлөн байгуулах аргачлалын талаар хамруулах нь зүйтэй гэж 
заасан байдаг тул ХДК ч мөн үүнтэй нийцүүлэн ажиллаж байна. 
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Банкийг өөрчлөн байгуулах дараах аргачлалууд байдаг байна. 

Банкийг өөрчлөн байгуулах 
аргачлал

Давуу тал Сул тал

Татан буулгах/ дампуурах 
-банк дампуурсан үед 

хэрэглэгдэх бөгөөд нөхөн 
төлбөр олгох хэлбэрээр 
хадгаламж эзэмшигчдэд 

даатгагдсан хадгаламжаа өөр 
банкаар дамжуулан шууд авах 
боломж олгодог энгийн арга 

юм.

1.Банкны дампуурлаас болж үүсэх 
нийгэм эдийн засгийн зардлыг 

бууруулдаг;

2.Банкны тогтолцоонд итгэх 
итгэлийг нэмэгдүүлдэг;

3.Чанар муутай банкийг 
санхүүгийн салбараас гаргаж 

өгдөг.

1.Дампуурсан банкны ажилчид 
ажилгүй болно;

2.Тухайн банкны дампуурал бусад 
банкинд нөлөөлж хямрал авчирч 
магадгүй гэсэн ойлголтыг олон 

нийтэд төрүүлдэг.  

P&A шилжүүлэг - Дампуурсан 
эсвэл хүндрэлд орсон банкны 
актив хөрөнгийг бүхлээр нь 
болон хэсэгчлэн худалдахаас 
гадна, эрх үүргийг нь ч  гэсэн 
санхүүгийн чадавхтай эрүүл 

банкинд юмуу эсвэл хэсэг бүлэг 
хөрөнгө оруулагч нарт зарж 

шилжүүлэхийг хэлнэ.   

1.Нөхөн төлбөр олгох 
аргачлалаас бага зардалтай; 

2.Дампуурсан банкны үйл 
ажиллагааг хадгалж мөн 

хадгаламж эзэмшигч болон банк 
хоорондын харилцааг ч хадгалж 
чаддаг. Тиймээс системд итгэх 

итгэлийг хадгалдаг;

3.Бүх хадгаламж эзэмшигчдийг 
хамгаалж, хүндрэлд орсон 

банкны зарим ажлын байрыг 
хадгалж болдог;

4.Ихэвчлэн ЗГ –ын нэмэлт 
санхүүжилт авалгүйгээр хамгийн 
бага зардлын болон бага сөрөг 
нөлөө үзүүлдэг аргачлал юм.

1.Эдийн засгийн нөхцөл хүнд 
болон банкны тогтолцоо сул 

үед таамаглаж буй санхүүгийн 
байгууллага олоход хэцүү байх 

талтай;

2.Зарим тохиолдолд хувийн 
хэвшлийн хөрөнгө оруулагчид 
төлбөрийн чадваргүй банкийг 

авах сонирхолгүй байдаг;

3.Шилжүүлгийн хэлэлцээрийн үед 
худалдан авагч болон шийдвэр 
гаргагч талууд тохиролцохгүй 
байх улмаас хэлэлцээр удаж, 

амаргүй байх талтай.

Гүүр банк - өөрчлөн байгуулалт 
дуустал ХДК дампуурсан 
банкны актив, пассивыг 

хүлээн аваад, үйл ажиллагааг 
нь удирдах түр хугацаагаар 

байгуулагдсан банкийг хэлнэ.

1.P&A аргачлалаас илүү 
цаг хугацаа хэмнэх болон 
дампуурсан банкны үйл 

ажиллагааг хадгалж үлдэх тал 
дээр илүү давуу байдаг;

2.Хэрэв гүүр банкны үйл 
ажиллагааг зөв удирдаж, буцаан 
төлөгдөх мөнгийг өсгөж чадвал 
P&A аргачлалаас илүү зардал 

бага байх талтай. 

1.ХДК эсвэл ЗГ –ын зардлыг өсгөж 
болзошгүй. Учир нь дампуурсан 
болон хүндрэлд орсон банкны 

эзэн болж, дараа нь үүнийг зарах 
ёстой болдог;   

2.Худалдан авагч юмуу үнийн 
санал өгөгч зах зээлд байхгүй 

тохиолдолд энэ аргыг амжилттай 
гүйцэлдүүлэхэд төлөвлөснөөс 

удаан хугацаа зарцуулдаг.

Нээлттэй банкны туслалцаа - 
Гишүүн банк хүндрэлд орсон 

тохиолдолд хөрөнгийг нь 
худалдан авах, нийлүүлэх, 
шууд зээл олгох хэлбэрээр 

санхүүгийн туслалцаа үзүүлэх 
аргачлалыг хэлнэ. 

1.Дампуурч буй санхүүгийн 
байгууллагын төлбөрийн 

чадварын асуудлыг шийдэж, 
хадгаламж эзэмшигчдийн итгэл, 

санхүүгийн нөхцөл байдлыг 
тогтворжуулж, системийн банкны 
хямралаас зайлсхийх боломжтой 

болгодог;

2.Төлбөрийн шилжүүлгийн 
сааталгүй болон ажил эрхлэлт 
хэвийн тохиолдолд үйл явц 

тогтвортой байх болно. 

1.Бусад хувилбаруудтай 
харьцуулахад даатгалын сан 

илүү хурдан, богино хугацаанд 
шавхагдаж болно;

2.Тус аргачлал нь “Ёс суртахууны 
гажуудал” үүсгэж, банкийг 

дампуурахад нөлөөлсөн хувийн 
хэвшлийн төлөөллийг хамгаалж 

болзошгүй;

3.Зах зээлийн сахилга батыг 
бууруулж, “Дампуурахад хэтэрхий 

том асуудлыг” дэмжиж болно. 

Эдгээр аргачлалуудаас манай улсын хувьд өөрсдийн хууль эрх зүйн орчноос хамааран P&A 
шилжүүлэг болон Гүүр банк байгуулах аргачлалыг ашигладаг байна. “Банкин дахь мөнгөн 
хадгаламжийн даатгалын тухай хууль” -ийн 3.1.8 болон 11.1.2-т зааснаар ХДК-аас санхүүгийн 
дэмжлэг үзүүлэх гэж:

1. Банкны актив, пассивыг шилжүүлэн авч байгаа банкинд актив, пассивыг зөрүүг нөхөх 
эсхүл;

2.Тусгай зориулалтын банкны өөрийн хөрөнгөнд хөрөнгө оруулах зорилгоор хадгаламжийн 
даатгалын сангаас мөнгөн хөрөнгө шилжүүлэхийг хэлдэг. Тиймээс банкинд бүтцийн 
өөрчлөлтийн арга хэмжээ хэрэгжүүлэх үед ХДК -аас дээрх 2 хэлбэрээр оролцдог байна.

Монголбанк нь дараах үндэслэлээр бүтцийн өөрчлөлтийн арга хэмжээг хэрэгжүүлэх шийдвэр 
гаргадаг байна. 

Зураг 2.

Дээрх зурагт харуулсан тохиолдлууд үүссэн үед Монголбанкнаас тухайн хүндрэлд орсон 
банкинд бүтцийн өөрчлөлтийн арга хэмжээг авах шийдвэр гарч, уг арга хэмжээг хэрэгжүүлэх 
Тусгай төлөөлөгчийг томилдог байна. Мөн Монголбанкнаас шийдвэр гарсан үед дараах 
зураглалын дагуу ажилладаг байна. 
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Зураг 3.

Зураг 3 -аас харахад 2.1 болон 2.2 дахь арга хэмжээг хэрэгжүүлэх үед ХДК оролцож санхүүгийн 
дэмжлэг үзүүлдэг бол дараах тохиолдолд санхүүгийн дэмжлэгийг үзүүлэхгүй байна. Үүнд:
1. Санхүүгийн дэмжлэг түүнтэй холбоотой гарах зардлын нийлбэр нь даатгалын нөхөн 
төлбөр олгоход шаардагдах хөрөнгө, түүнтэй холбоотой гарах зардлын нийлбэрээс их байх 
тохиолдолд (ХДХ 11.2);
2. Акив, пассивыг шилжүүлэн авч байгаа банкны өөрийн хөрөнгийн дутагдалд;
3. Тусгай зориулалтын банкны өөрийн хөрөнгөнд хөрөнгө оруулсан бол тус банкинд 
шилжүүлсэн актив, пассивын зөрүүнд.
Санхүүгийн дэмжлэгийн хэмжээг тооцоолох аргачлалыг боловсруулахад  манай байгууллагын 
эрх мэдэл дутмаг байгаа тул Монголбанктай зөвшилцөн санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх хэлбэр, 
хэмжээг тооцоолох зарчмыг боловсруулсан. ХДК -аас санхүүгийн дэмжлэгийг үзүүлэхдээ 
дараах зарчмыг баримталж Монголбанктай хамтран ажилладаг байна.

 

 
“Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хууль” -д нэмэлт өөрчлөлт орсонтой 
холбогдуулан “Санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх журам” -ыг шинэчлэн найруулах шаардлагатай 
болсон. Ийнхүү хууль эрх зүйн орчин болон өөрсдийн чиг үүргийн хүрээнд тохируулан 
журмыг шинэчлэн найруулсан.  

Хамтран ажилладаг зөвлөх байгууллагуудтай хэд хэдэн удаа санал солилцсоны үндсэн дээр 
журмын эцэслэсэн төслийг, зарчмын хамтаар боловсруулж холбогдох байгууллагууд, 
гишүүдэд танилцуулан, 11 дүгээр сарын 22-ны өдрийн Үндэсний Хорооны IV -р улирлын 
ээлжит хурлын 68 тоот тогтоолоор батлуулсан.      

  

АВЛАГА БАРАГДУУЛАЛТ 

Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2013 оны 07 дугаар сарын 22-ны өдрийн А153, А157 
дугаар тушаалаар санхүүгийн хүндрэлд орсон Хадгаламж банкинд банкны Эрх хүлээн авагч 
томилон татан буулгах шийдвэр гаргасан.  

Хадгаламжийн даатгалын корпорацид авлага барагдуулах нэгж байхгүй бөгөөд 
Монголбанкнаас томилсон Эрх хүлээн авагч нь дампуурсан банкны муу актив, пассив 
хөрөнгийг хариуцан ажилладаг. Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хуулийн 
21 дүгээр зүйлийн 21.1.4-т “Татан буугдаж буй банкны эрх хүлээн авах ажиллагаанд 
Корпорацийн төлөөллийг оролцуулах хүсэлтийг Монголбанкинд тавьж, гүйцэтгүүлэх” гэж 
заасан. Өөрөөр хэлбэл зөвхөн Монголбанкнаас зөвшөөрсөн тохиолдолд эрх хүлээн авах 
ажиллагаанд оролцож болох хязгаарлагдмал эрхтэй.  

“Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хууль” -д нэмэлт өөрчлөлт орсонтой 
холбогдуулан “Санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх журам” -ыг шинэчлэн найруулах шаардлагатай 
болсон. Ийнхүү хууль эрх зүйн орчин болон өөрсдийн чиг үүргийн хүрээнд тохируулан 
журмыг шинэчлэн найруулсан. 

Хамтран ажилладаг зөвлөх байгууллагуудтай хэд хэдэн удаа санал солилцсоны үндсэн 
дээр журмын эцэслэсэн төслийг, зарчмын хамтаар боловсруулж холбогдох байгууллагууд, 
гишүүдэд танилцуулан, 11 дүгээр сарын 22-ны өдрийн Үндэсний Хорооны IV -р улирлын 
ээлжит хурлын 68 тоот тогтоолоор батлуулсан.     

АВЛАГА БАРАГДУУЛАЛТ

Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2013 оны 07 дугаар сарын 22-ны өдрийн А153, А157 дугаар 
тушаалаар санхүүгийн хүндрэлд орсон Хадгаламж банкинд банкны Эрх хүлээн авагч томилон 
татан буулгах шийдвэр гаргасан. 

Хадгаламжийн даатгалын корпорацид авлага барагдуулах нэгж байхгүй бөгөөд 
Монголбанкнаас томилсон Эрх хүлээн авагч нь дампуурсан банкны муу актив, пассив 
хөрөнгийг хариуцан ажилладаг. Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай 
хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.1.4-т “Татан буугдаж буй банкны эрх хүлээн авах ажиллагаанд 
Корпорацийн төлөөллийг оролцуулах хүсэлтийг Монголбанкинд тавьж, гүйцэтгүүлэх” гэж 
заасан. Өөрөөр хэлбэл зөвхөн Монголбанкнаас зөвшөөрсөн тохиолдолд эрх хүлээн авах 
ажиллагаанд оролцож болох хязгаарлагдмал эрхтэй. 

Корпораци Хадгаламж банкийг татан буулгаж, Төрийн банктай нэгтгэх үед актив, пассив 
хөрөнгийн зөрүү болох 119.9 тэрбум төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг үзүүлсэн бөгөөд энэ 
хэмжээгээр шаардах эрх Хадгаламжийн даатгалын корпорацид шилжин ирсэн.

Корпораци Хадгаламж банкийг татан буулгаж, Төрийн банктай нэгтгэх үед актив, 
пассив хөрөнгийн зөрүү болох 119.9 тэрбум төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг үзүүлсэн бөгөөд 
энэ хэмжээгээр шаардах эрх Хадгаламжийн даатгалын корпорацид шилжин ирсэн. 

 

 

КОРПОРАЦИЙН БУСАД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 
 

ГАДААД ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА 

1. ХАДГАЛАМЖИЙН ДААТГАЛЫН ҮНДЭСНИЙ ХОРООНЫ 
ДАРГА О.ЭРДЭМБИЛЭГ АЗИ-НОМХОН ДАЛАЙН БҮСИЙН ХУРАЛД ИЛТГЭЛ 
ТАВЬЛАА  

Японы хадгаламжийн даатгалын корпораци 2006 оноос эхлэн жил бүр хадгаламжийн 
даатгалын системд тулгамдаж буй сорилтууд болон шийдлийг бусад орны хадгаламжийн 
даатгагч байгууллагуудын удирдлагуудтай санал солилцож, туршлага хуваалцах 
зорилготойгоор дугуй ширээний уулзалт зохион байгуулж ирсэн. Тус хурлын зорилтууд 
нь (i) ЯХДК гадаад харилцааны үйл ажиллагааны цаашдын чиглэлийг тодорхойлох (ii) Хамтын 
ажиллагаатай Азийн орнуудад мэдээлэл өгөх (ялангуяа шинээр хадгаламжийн даатгалын 
тогтолцоог нэвтрүүлэх гэж улсад Хадгаламжийн даатгалын системийг 
таниулах) (iii) Хадгаламжийн даатгагч байгууллагуудын хамтын ажиллагааг бэхжүүлэхэд 
оршино.   

Японы хадгаламжийн даатгалын корпорацийн 10 дах удаагийн дугуй ширээний уулзалт 
2018 оны 3-р сарын 13-15 өдрүүдэд Япон улсын Киото хотод зохион байгуулагдаж нийт 20 
байгууллага, 17 улсын гадаад дотоодын 70 гаруй төлөөлөгч оролцсон.   

Тус хуралд Монголбанкны Тэргүүн дэд Ерөнхийлөгч, Хадгаламжийн даатгалын 
Үндэсний хорооны Дарга О.Эрдэмбилэг “Азийн орнуудын хадгаламжийн даатгагчидад 
тулгамдаж буй асуудлууд” сэдвээр илтгэл тавьсан. Үүнд, өнөөгийн монголын эдийн засгийн 
нөхцөл байдал, санхүүгийн хямрал ба банкин дах мөнгөн хадгаламжинд баталгаа гаргах тухай 
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1. ХАДГАЛАМЖИЙН ДААТГАЛЫН ҮНДЭСНИЙ ХОРООНЫ ДАРГА О.ЭРДЭМБИЛЭГ  
АЗИ-НОМХОН ДАЛАЙН БҮСИЙН ХУРАЛД ИЛТГЭЛ ТАВЬЛАА 

Японы хадгаламжийн даатгалын корпораци 2006 оноос эхлэн жил бүр хадгаламжийн 
даатгалын системд тулгамдаж буй сорилтууд болон шийдлийг бусад орны 
хадгаламжийн даатгагч байгууллагуудын удирдлагуудтай санал солилцож, туршлага 
хуваалцах зорилготойгоор дугуй ширээний уулзалт зохион байгуулж ирсэн. Тус хурлын 
зорилтууд нь (i) ЯХДК гадаад харилцааны үйл ажиллагааны цаашдын чиглэлийг 
тодорхойлох (ii) Хамтын ажиллагаатай Азийн орнуудад мэдээлэл өгөх (ялангуяа шинээр ха
дгаламжийн даатгалын тогтолцоог нэвтрүүлэх гэж улсад Хадгаламжийн даатгалын системийг 
таниулах) (iii) Хадгаламжийн даатгагч байгууллагуудын хамтын ажиллагааг бэхжүүлэхэд 
оршино.  

Японы хадгаламжийн даатгалын корпорацийн 10 дах удаагийн дугуй ширээний уулзалт 
2018 оны 3-р сарын 13-15 өдрүүдэд Япон улсын Киото хотод зохион байгуулагдаж нийт 20 
байгууллага, 17 улсын гадаад дотоодын 70 гаруй төлөөлөгч оролцсон.  

Тус хуралд Монголбанкны Тэргүүн дэд Ерөнхийлөгч, Хадгаламжийн даатгалын Үндэсний 
хорооны Дарга О.Эрдэмбилэг “Азийн орнуудын хадгаламжийн даатгагчидад тулгамдаж 
буй асуудлууд” сэдвээр илтгэл тавьсан. Үүнд, өнөөгийн монголын эдийн засгийн нөхцөл 
байдал, санхүүгийн хямрал ба банкин дах мөнгөн хадгаламжинд баталгаа гаргах тухай 
хуулийн туршлага, монголын хадгаламжийн даатгалын систем, цаашдын стратегийг олон 
улсад таниулсан.  

КОРПОРАЦИЙН БУСАД  
ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 
ГАДААД ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА

 
/Монголбанкны Тэргүүн Дэд Ерөнхийлөгч, Хадгаламжийн Даатгалын Үндэсний хорооны дарга 
О.Эрдэмбилэг/ Япон Улс Киото хот 2018.03.14

/Удирдах түвшиний 10 дах удаагийн туршлага солилцох дугуй ширээний уулзалт 2018.03.13/ 
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2. ОЛОН УЛСЫН ХАДГАЛАМЖИЙН ДААТГАЛЫН ТОГТОЛЦООНЫ ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН 
ОРЧНЫ ТАЛААРХ ТАНИЛЦАХ УУЛЗАЛТ 

УИХ-ын 2017-2018 оны намрын чуулганаар 
“Төв банк (Монголбанк)-ны тухай” хууль, 
“Банкны тухай” хууль болон “Банкин 
дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын 
тухай” хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж 
батласан. Тус хуулиудын хэрэгжилтийн 
сайжруулах зорилгоор тус хуулиудын ажлын 
хэсэгт орж ажилласан УИХ-ын Дэд дарга 
Я.Санжмятав, УИХ-ын гишүүн бөгөөд МАН-
ын бүлгийн дэд дарга Я.Содбаатар, УИХ-
ын гишүүн БОХХААБХ-ны дарга Л.Элдэв-
Очир, УИХ-ын гишүүн Б.Баттөмөр болон 
Санхүүгийн зохицуулах хорооны Дэд дарга 
бөгөөд Хадгаламжийн даатгалын үндэсний 
хорооны гишүүн Д. Баярсайхан нар 
Холбооны Бүгд Найрамдах Герман улс болон 
Франц улсуудын Хадгаламжийн даатгалын 
байгууллагуудын үйл ажиллагаатай 
танилцах, туршлага судлах ажил 2018 оны 4-р 
сарын 22-ноос 29-ны өдрүүдэд амжилттай 
болсон. Тус уулзалтуудаас цаашид Монголын 
хадгаламжийн даатгалын тогтолцооны 
засаглал, чиг үүрэг болон бүрэн эрхийг илүү 
сайжруулахын зэрэгцээ нөхөн төлбөрийн 
програмыг богино хугацаанд хөгжүүлэх 
шаардлагатай гэдгийг цохон тэмдэглэлээ.  

 

/Францын Хадгаламжийн Даатгалын Корпорацитай 

туршлага судлах уулзалт 2018.04.27/ 

 /БМХДТХ-д нэмэлт өөрчлөлт оруулсан 
ажлын хэсгийн ахлагч УИХ-ын гишүүн 
Я.Содбаатар, Францын Хадгаламжийн 
Даатгалын Корпорацийн Ерөнхийлөгч 
Тиэрри Диссакс 2018.04.27/

 

 /БМХДТХ-д нэмэлт өөрчлөлт оруулсан ажлын хэсгийн 

гишүүд/ 

3. МАЛАЙЗЫН ХАДГАЛАМЖИЙН 
ДААТГАЛЫН КОРПОРАЦИТАЙ  
ТУРШЛАГА СУДЛАХ СУРГАЛТ  

Малайз улсын Куала Лумпур 
хотноо 2018.07.01-06 хооронд тус улсын 
Хадгаламжийн даатгалын корпорациас 
туршлага судлах сургалт зохион байгуулав. 
Туршлага судлах сургалт  нь i) Нөхөн төлбөр 
олгох үйл ажиллагаа ii) Эрсдэлд суурилсан 
хураамжийн тогтолцоо iii) Хүндрэлийн үеийн 
нөөц төлөвлөгөө гэсэн хадгаламжийн даатгал, 
банкны салбарын тулгамдсан сэдвүүдийг 
хамарсан бөгөөд ХДК-ийн удирдлагын 
төлөөлөл, Судалгаа, эрсдэлийн үнэлгээний 

хэлтэс, Хөрөнгийн удирдлага хураамжийн хэлтсийн мэргэжилтнүүд, Монголбанкны Хяналт 
шалгалтын газрын Ахлах мэргэжилтэн Ч. Даваажав нар хамрагдсан.  

Сургалтын хүрээнд Малайзын ХДК-ийн Нөхөн төлбөрийн үйл ажиллагааны схем, бодлогын 
баримт бичиг боловсруулалт, мэдээллийн системийн удирдлага, Эрсдэлд суурилсан 
хураамжийн тогтолцоо, банкны эрсдэлийн үнэлгээний аргачлал, програм хангамж, 
Хүндрэлийн үеийн нөөц төлөвлөгөө, хямралд бэлтгэгдсэн байдлын удирдлагын талаар 
гүнзгий мэдлэг хуримтлуулж, /Монгол улсын/ банкны салбарын зохицуулагч байгууллага 
болох  Төв банктай нэгдсэн ойлголттойгоор хамтран ажиллах боломжийг бүрдүүлэхийг 
зорьсон. 

 /Дэд захирал С.Дамдиндорж ахласан туршлага судлах баг 2018.07.03/
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БОЛОВСОН ХҮЧНИЙ 
ЧАДАВХИЙГ САЙЖРУУЛАХ 
СУРГАЛТ 

(i) ХОЛБООНЫ ХАДГАЛАМЖИЙН ДААТГАЛЫН КОРПОРАЦИЙН СУРГАЛТАНД 
МЭРГЭЖИЛТНҮҮДИЙГ ХАМРУУЛАВ 

Банкин дах мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт орсонтой 
холбогдуулан Банкны хяналт, шалгалт, эрсдэлийн үнэлгээний талаар боловсон хүчний 
чадавхийг сайжруулах зорилгоор жил бүр Холбооны хадгаламжийн даатгалын корпорацийн 
FDIC 101 – Хадгаламжийн даатгал ба Банкны хяналт шалгалт, Intoduction to Examination - Банкны 
санхүүгийн тайлангийн шинжилгээ ба эрсдэлийн үнэлгээ сэдэвт сургалтад мэргэжилтнүүдийг 
хамруулж,  эрсдэлийн үнэлгээний арга хэлбэрүүд, банкны хяналт шалгалт, хадгаламжийн 
даатгагчийн хянан шалгах эрх үүргийн талаар боловсон хүчний чадавхийг сайжруулсан.  

 

(ii) БНСУ-ЫН ХДК-ИЙН ONE ASIA АНХАН БОЛОН ГҮНЗГИЙ ШАТНЫ СУРГАЛТ 

БНСУ-ын ХДК нь 2010 оноос эхлэн бусад орны Хадгаламжийн даатгалын үйл ажиллагаа 
эрхэлдэг байгууллагуудтай туршлага солилцож олон талт төслийг амжилттай хэрэгжүүлж 
ирсэн. Мөн тус байгууллага 1990 оны сүүлээр Азийн санхүүгийн хямрал, 2010 оны 
хадгаламжийн банкуудын хямрал зэрэгтэй нүүр тулж хадгаламжийн даатгалын туршлага 
арвин хуримтлуулж чадсан түүхтэй. Түүнчлэн 2008 оны дэлхийн санхүүгийн хямралын дараа 
хадгаламжийн даатгал санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангагч чухал нэг байгууллага гэж 
өндрөөр үнэлэгдсэн. Дээрх туршлагуудаас үндэслэж олон орон БНСУ-ын ХДК-иас бодлогын 
түвшиний зөвлөгөө болон мэргэжилтний сургалтаар хангаж өгөх талаар хүсэлт гаргаж 
байсан. Тус хүсэлтийн дагуу 2017 онд One Asia гэж нэрлэгдсэн Глобал сургалтын төвийг 
байгуулж илүү үр дүнтэй сургалтын хөтөлбөрийг хөгжүүлэн ажилласан. Тус One asia нэртэй 
хөтөлбөр 2017 оны 5-р сард 9 орны 24 оролцогчтой Глобал сургалтын төвд анх удаагаа 
зохион байгуулагдсан. Оролцогчид зөвхөн хадгаламжийн даатгалын ерөнхий мэдлэгийг 
хуваалцаад зогсоогүй хадгаламжийн даатгалын түүх, гол хүчин зүйлүүд, өөрсдийн орон 
орны хадгаламжийн даатгалын хөгжлийн талаар мэдлэгээ хуваалцсан.   

БНСУ-ын ХДК нь 2018 онд сургалтын хөтөлбөрөө улам өргөжүүлж 2 төрлөөр сургалтаа зохион 
байгуулахаар төлөвлөсөн. Тус 2 сургалт нь анхан ба гүнзгий гэж хуваагдсан ба Монголын 
хадгаламжийн даатгалын корпорацийн боловсон хүчнийг сайжруулахад  үр дүнтэй сургалт 
болж чадсан.  
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 САНХҮҮГИЙН БОЛОВСРОЛ, ОЛОН НИЙТЭД ЧИГЛЭСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 

1. Монголбанкны санаачлагаар манай улсад анх удаа “Санхүүгийн хэрэглэгчийг 
хамгаалах” аянг / 2018.01.02 – 2018.05.31 / хэрэгжүүлэхэд Хадгаламжийн даатгалын 
корпораци дэмжин, хамтран зохион байгуулсан.  Тус аяны хүрээнд Монголбанктай хамтран 
“Санхүүгийн хэрэглэгчийг хамгаалах” аяны талаарх танилцуулга бүхий олон нийтэд зориулсан 
брошур хэвлүүлэн гаргаж, Монголбанкны орон нутгийн салбар нэгжүүдэд түгээсэн.

1.1. Мөн 3 дугаар сарын 15 ны өдөр Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн 
төвийн Дүнжингарав дахь салбар дээр иргэд олон нийтэд санхүүгийн бүтээгдэхүүн 
үйлчилгээний талаар мэдээлэл, зөвлөгөө өгөх зорилготойгоор нээлттэй арга хэмжээг 
зохион байгуулав. 

1.2. Мөн аяны хүрээнд санхүүгийн боловсролын сургагч багш С.Оюунчимэгтэй 
хамтран насанд хүрэгчдэд зориулсан  сургалтыг Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн 
104-р сургууль дээр зохион байгуулав. Тус сургалтанд 100 гаруй багш ажилчид 
хамрагдсан.

2. /2018.06.02/ Банкны салбарын ажилтны өдрийг тохиолдуулан Монгол банкнаас 
санаачлан, Сүхбаатарын талбайд зохион байгуулсан нээлттэй үзэсгэлэнгийн арга хэмжээнд 
оролцсон. Арга хэмжээний үеэр иргэд, олон нийтэд банкин дахь мөнгөн хадгаламж 
даатгагдаж хамгаалагдсан талаарх мэдээлэл өгөхөд ихээхэн сонирхож, олон зүйлийг 
тодруулан асууж, хадгаламжийн даатгалын талаарх зөв ойлголт мэдлэгтэй болсон.

   

3. /2018.06.08 – 2018.06.09/  Хэнтий аймгийн Цэнхэрмандал сумын ерөнхий 
боловсролын сургуулийн сурагчид, багш, нутгийн иргэдэд хадгаламж, хуримтлалын ач 
холбогдол болон даатгагдсан хадгаламжийн талаар ойлголт мэдлэг олгоход чиглэгдсэн 
сургалтыг зохион байгуулсан.
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4. Хадгаламжийн даатгалын корпораци жил бүр  ерөнхий боловсролын сургуулийн 
ахлах ангийн сурагчдад хадгаламжийн даатгал болон корпорацийн үйл ажиллагааг 
таниулан сурталчлах зорилготой “Танилцах аялал” арга хэмжээг зохион явуулдаг.

2018 онд “Монгол Тэмүүлэл” бүрэн дунд сургуулийн ахлах ангийн 42 сурагч, 3  багшийн 
бүрэлдэхүүнтэй корпорацид хүрэлцэн ирж, хүүхдүүд хадгаламжийн даатгалын талаарх 
ойлголт мэдэгдэхүүнтэй болж, корпорацийн үндсэн үйл ажиллагаатай танилцав.

5. /2018.09.11 – 2018.09.12/ Хөдөө орон нутгийн банкны салбарын ажилтнуудын 
хадгаламжийн даатгалын талаарх ойлголт, мэдэгдэхүүнийг нэмэгдүүлэх, банкны ажилтнууд 
хадгаламж эзэмшигчдэд даатгагдсан хадгаламжийн тухай мэдээллийг хэрхэн энгийн 
ойлгомжтойгоор хүргэх талаар заавар, зөвлөгөө өгөх зорилгоор Баян-Өлгийн аймгийн 
Өлгийн хотын Монголбанкын байранд орон нутаг дахь банкуудын салбарын төлөөллүүдийг 
оролцуулсан сургалт зохион байгуулав. 

6. Хадгаламжийн даатгалын корпораци, Монголбанк, Германы Хадгаламжийн банкны 
олон улсын хамтын ажиллагааны сантай хамтран 2 дах жилдээ “Дэлхийн хуримтлалын өдөр”-
ийг хүүхэд багачуудын  хамт тэмдэглэн өнгөрүүллээ. Уг арга хэмжээг Монголын хүүхдийн 
ордонд зохион байгуулснаар хүүхэд багачууд маш ихээр оролцсон. Авхаалж самбаа, оюун 
мэдлэгээ дайчлан асуулт, хариултын тэмцээнд амжилттай оролцсон 25 хүүхдийг  корпорацийн 
нэрэмжит 50,000 төгрөгийн хадгаламж нээлгэх эрхийн бичгээр урамшуулсан.

    

6.1. Энэ жилийн нэг  онцлог нь Улаанбаатар хотод зохион байгуулахаас гадна 
Дархан хотод Дэлхийн хуримтлалын өдөрт зориулсан нээлттэй өдөрлөгийн арга хэмжээг 
Монголбанк, Германы хадгаламжийн банкны олон улсын хамтын ажиллагааны сантай 
хамтран 2018.11.02-ны өдөр Дархан хотын залуучууд театрт зохион байгуулав.
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 Дархан хотын хүүхэд залуучууд маш идэвхтэй оролцож асуулт хариултын тэмцээнд амжилттай 
оролцсон 25 хүүхэд мөн 50,000. төгрөгийн хадгаламж нээлгэх эрхийн бичгээр шагнуулсан. 

Дархан хотод зохион байгуулсан арга хэмжээнд Монголбанкны Дэд Ерөнхийлөгч,  
Германы байгууллагын зочин төлөөлөгч нар мөн Хадгаламжийн даатгалын 
корпорацийн Дэд захирал хүрэлцэн ирж оролцож мөн арилжааны банкууд 
урамшуулалтай  бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ иргэдэд таниулан сурталчилсан зэргээр 
ихээхэн өргөн цар хүрээнд зохион байгуулагдсан. 

7. Мөн олон нийтийн санхүүгийн боловсролд зориулан хадгаламж, хуримтлалын ач 
холбогдол болон  хадгаламжийн даатгалын корпорацийн үйл ажиллагааг олон нийтэд  
таниулах зорилгоор 2018 онд дараах нийтлэлүүдийг гаргалаа.

1.  1 өдрийн цалингаа хураавал 100-200 сая төгрөгтэй болно.

2.Таны, танай хүүхдийн “хадгаламж” даатгагдсан уу?

3.Доллар, төгрөгийн хадгаламжийн аль нь ашигтай вэ? 

гэсэн 3 нийтлэлийг Mongo.mn сайттай хамтран гаргаж олон нийтэд хүргэсэн. Мөн  “Таны  
банкин дахь мөнгөн хадгаламж даатгагдсан гэдгийг та мэдэх үү” 

      асуултын дагуу  цахим (pop-up) судалгааг Mongo.m сайтаар дамжуулан хийсэн.

2018 ОНД БИД 

1. Улсын их хурлын 2018 оны 2 дугаар 
сарын 8-ны өдрийн чуулганаар “Банкин 
дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын 
тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах 
тухай” хуулийг батлан гаргалаа. Ингэхдээ 
“Банкны тухай” хуулийн шинэчлэлтэй 
уялдуулан банк, санхүүгийн тогтвортой 
байдлыг хангах зорилготой банкны 
бүтцийн өөрчлөлтийн арга хэмжээний 
үед банкийг шилжүүлэхэд санхүүгийн 
дэмжлэг үзүүлж болох талаар, 
Хадгаламжийн даатгалын корпорациас 
банкинд бие даасан хяналт шалгалт хийх, 
цаашлаад  эрх бүхий байгууллагатай 
хамтран ажиллах, мэдээлэл солилцох 
эрх зүйн зохицуулалтыг бий болгох, 
даатгалын тохиолдлын үед хадгаламж 
эзэмшигчийн даатгалын нөхөн төлбөр 
авах эрхийг баталгаажуулж, нэмэгдүүлэх 
зэрэг чиглэлээр тодорхойлж тусгагдсан.

Түүнчлэн, даатгалын хураамжийн 
шимтгэл тооцох, корпорацийн 
дүрэм батлах, Үндэсний хорооны 
ажиллах журам зэргийг Корпорацийн 
удирдах дээд байгууллага Үндэсний 
хороо нь өөрөө тогтоож баталдаг 
байхаар, насанд хүрээгүй хадгаламж 
эзэмшигчид нь хамтран эзэмшигчдээс 
тусдаа даатгалын нөхөн төлбөр авах 
болон өв залгамжлалаар даатгалын 
нөхөн төлбөр авах өвлөгч нь өөрийн 
нэр дээр хадгалуулсан хадгаламж, 
өвлөгдсөн хадгаламж тус бүрт 
даатгалын нөхөн төлбөр авахаар, 
хадгаламж эзэмшигчийн даатгалын 
нөхөн төлбөр авах эрхийн хөөн 
хэлэлцэх хугацааг 3 жилээр тогтоож, 
энэ хугацааны дараа эх үүсвэрийг сан 
руу буцаан татах талаар, Хадгаламжийн 
даатгалд хамааруулдаггүй мөртлөө 
хадгаламжийн дундаж дүнг тооцоход 
хамааруулж шимтгэл тооцдог байсан 
төрийн байгууллага, нутгийн өөрөө 
удирдах болон нутгийн захиргааны 
байгууллага, эрүүл мэндийн, 

тэтгэврийн болон нийгмийн албан 
журмын даатгалын сангаас шимтгэл 
тооцуулдаггүй байх зэрэг зарчмын 
нэмэлт, өөрчлөлтүүдийг хийлээ.

2. Хадгаламжийн даатгалын корпораци нь 
2018 оны 4 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс 
эхлэн Санхүүгийн тогтвортой байдлын 
зөвлөлийн гишүүн болж, улирал бүр 
тогтмол зохион байгуулагддаг ээлжит 
хурлуудад оролцож эхэлсэн. СТБЗ -ийн 
ажлын албатай хамтран “Санхүүгийн 
зах зээлийг 2025 он хүртэл хөгжүүлэх 
үндэсний хөтөлбөр”, ”Чанаргүй активыг 
бууруулах ажлын төлөвлөгөө” зэрэг 
ажлууд дээр хамтран ажиллаж байна.

3. “Хадгаламжийн даатгалын 
корпорацийн дүрэм” нь 2013 оны 5 
дугаар сарын 24-ний өдрийн А106/118 
тоот Монголбанкны Ерөнхийлөгч болон 
Сангийн Сайдын хамтарсан тушаалаар 
нийт 11 бүлэг 40 хэсэгтэй анх батлагдаж 
байсан.

Өнгөрсөн хугацаанд “Хадгаламжийн 
даатгалын корпорацийн дүрэм”-г дагаж 
мөрдөх явцад зарим өөрчлөлтүүдийг 
хийх шаардлага тулгарч байсан, мөн 
корпорацийн Гүйцэтгэх захирал болон 
оффисын хаяг өөрчлөгдсөн, түүнчлэн 
“Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн 
даатгалын тухай хууль”-д 2018 оны 
2 дугаар сарын 8-ны өдөр нэмэлт, 
өөрчлөлт орсонтой холбогдуулан тус 
хуульд нийцүүлэн “Хадгаламжийн 
даатгалын корпорацийн дүрэм”-ийг 
2018 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдөр 
шинэчлэн батлуулсан.

4. “Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн 
даатгалын тухай хууль”-д 2018 оны 3 
дугаар сарын 15-ны өдрөөс нэмэлт, 
өөрчлөлт орсон бөгөөд тус нэмэлт, 
өөрчлөлтөөр корпораци нь хянан 
шалгагч болон улсын байцаагчтай 
байх тухай заалтыг нэмж оруулснаар 
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корпораци нь банкыг бие даан хянан 
шалгах эрхтэй болсон.

Уг хуулийн  251 дүгээр зүйлийн 
зохицуулалтаар хяналт шалгалтын 
үйл ажиллагаа явуулах дараах эрхтэй 
болсон. Үүнд: 

- хуулийн 29 дүгээр зүйлд заасан 
тайлан, мэдээ, мэдээллийг банкнаас 
гаргуулан авах;

- хадгаламжийн даатгалын хураамж 
төлөлтөд хяналт тавьж, биелэлтийг 
хангуулах;

- даатгалын нөхөн төлбөр төлөх үйл 
ажиллагаанд хяналт тавих;

- хяналт шалгалтын явцад илрүүлсэн 
зөрчлийг Зөрчлийн тухай хуульд заасны 
дагуу шийдвэрлэх арга хэмжээ авах.

Эдгээр бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэхэд 
тусгайлсан дүрэм, журам зайлшгүй 
шаардлагатай болсон тул хуулийн 
нэмэлт, өөрчлөлтийн дагуу 
корпорацийн хяналт, шалгалтын үйл 
ажиллагааг хэрэгжүүлэх корпорацийн 
хянан шалгагч, улсын байцаагчийн 
эрх зүйн байдал, үйл ажиллагааны 
үндсэн зарчмыг тодорхойлох 
зорилгоор “Хадгаламжийн даатгалын 
корпорацийн Улсын байцаагчийн 
дүрэм”-ийг боловсруулан 2018 оны 11 
дүгээр сарын 22-ны өдөр батлуулсан.

5. Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн 
даатгалын тухай хуульд бие даан хяналт 
шалгалт хийх заалт нэмж оруулсан 
нь мөнгөн хадгаламж эзэмшигчийн 
эрх ашгийг хамгаалан, санхүүгийн 
зах зээлийн тогтвортой байдлыг 
хангах зорилго бүхий банкин дахь 
мөнгөн хадгаламжийн албан журмын 
даатгалын эрх зүйн үндсийг тогтоож, 
хадгаламжийн даатгалын сангийн үйл 
ажиллагаатай холбогдсон харилцааг 
хянахад чухал үүрэг рольтой.

Хяналт бий болсноор тайлан, мэдээ, 
мэдээллийг банкнаас гаргуулан авах, 

хадгаламжийн даатгалын хураамж 
төлөлтөд хяналт тавьж биелэлтийг 
хангуулах, даатгалын нөхөн төлбөрийн 
үйл ажиллагаанд хяналт тавих, хяналт 
шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг 
цаг алдалгүй хууль журмын дагуу 
шийдвэрлэх, банкуудад хэсэгчилсэн 
болон ээлжит шалгалт явуулж үнэлэлт 
дүгнэлтийг гарган цаг тухайд нь 
шийдвэрлэх зэрэг хяналтын тогтолцоо 
бий болно. Мөн Хяналт шалгалтыг 
гүйцэтгэснээр банкууд мэдээ тайлангаа 
үнэн зөв, хугацаандаа өгч, даатгалын 
хураамжаа тогтоосон хугацаандаа өгч 
хэвших, Даатгалын тохиолдол бий 
болох үед холбогдох мэдээллийг хянан 
шалгагч, улсын байцаагчаар дамжуулан 
цаг алдахгүй авахад хүндрэл үүсэхгүй 
зэрэг үр дүнтэй.

Хуульд орсон өөрчлөлттэй холбогдуулан 
Улсын байцаагчийн дүрмийг 2018 
оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 67 
тоот тогтоолоор Үндэсний хороогоор 
батлуулан, Корпорацид хяналт 
шалгалтын тогтолцоог бий болгон, 
ажлын чиг үүрэг, хянан шалгагчийн 
ажлын байрны тодорхойлолтыг 
шинэчлэн Улсын байцаагчийн эрхийг 
авахаар холбогдох материалуудыг 
Монголбанкинд хүргүүлээд байна.

6. Банкны бүтцийн өөрчлөлтийн арга 
хэмжээний хүрээнд Хадгаламжийн 
Даатгалын Корпорациас оролцох 
оролцоог нэмэгдүүлж, “Санхүүгийн 
дэмжлэг үзүүлэх журам”-ыг шинэчлэн 
найруулж, 2018 оны 11 дүгээр сарын 22-
ны өдөр баталсан. Шинэчилсэн журам 
нь 5 бүлэг, 5 дэд бүлэг, 42 зүйл, 25 
заалтаас бүрдсэн. Уг журамд дараах 
гол өөрчлөлтүүдийг тусган шинэчлэн 
найруулсан. Үүнд: 

Санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх хэлбэр, 
зарчмыг тодорхой болгосон;

Санхүүгийн дэмжлэгийг үзүүлэх суурь 
нөхцөлийг тодорхой болгосон;

Санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэхгүй байх 
нөхцөлийг тодорхойлсон;

Тусгай зориулалтын банкинд санхүүгийн 
дэмжлэг үзүүлэхтэй холбоотой    
шаардлагуудыг зааж өгсөн;

Мөн санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх үйл 
ажиллагаанд бусад байгууллагуудтай 
хэрхэн хамтарч ажиллах талаар 
тусгасан;

Бусад заалтуудын найруулгыг өөрчлөн, 
хуультай нийцүүлсэн.

7. 2018 оны 2 дугаар сарын 8-ны өдөр 
баталсан “Банкин дахь мөнгөн 
хадгаламжийн даатгалын тухай 
хууль” (цаашид “ХДХ” гэх) болон 
“Банкны тухай хууль”-ийн нэмэлт 

өөрчлөлт, Олон Улсын Хадгаламжийн 
даатгагчдын холбооны “Хадгаламжийн 
даатгалын үр нөлөөтэй тогтолцооны 
үндсэн зарчим”-д нийцүүлэн нөхөн 
төлбөр олгох ажиллагааг боловсронгуй 
болгох зорилгоор “Даатгалын нөхөн 
төлбөр олгох журам”-ыг 2018 оны 11 
дүгээр сарын 22-ны өдөр шинэчлэн 
батлуулсан. 

8. Шаардлагатай мэдээллийг түргэн 
шуурхай, оновчтой хүлээн авч, 
харилцагч, хадгаламж эзэмшигчдэд 
олгох нөхөн төлбөрийн хэмжээг үнэн 
зөв тооцох зорилгоор бид SCV загварыг 
боловсруулж 2018 оны 11 дүгээр сарын 
22-ны өдөр батлуулсан.
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ХАВСРАЛТ

Арилжааны банкуудын нийт хадгаламжийн үлдэгдэл 2018 оны 12 дугаар сарын 31-ний 
байдлаар 21.7 их наяд төгрөг байна. Үүнээс:

Харилцах                                               28%
Хадгаламж                               65%
Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр   7%

Нийт хадгаламжийн бүтэц /эзэмшигчээр/

ХАВСРАЛТ 
Арилжааны банкуудын нийт хадгаламжийн үлдэгдэл 2018 оны 12 дугаар сарын 31-ний 
байдлаар 21.7 их наяд төгрөг байна. Үүнээс: 

- Харилцах                                                                 28% 
- Хадгаламж                                        65% 
- Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр   7% 

Нийт хадгаламжийн бүтэц /эзэмшигчээр/ 

  

- Системийн нөлөө бүхий 4 банк - 76% 
- Бусад банк – 24%  

Иргэд, хуулийн этгээдийн харилцах, хадгаламж нийт 18.1 их наяд төгрөг байгаагаас иргэдийн 
харилцах, хадгаламж 12.6 их наяд төгрөг, хуулийн этгээдийн харилцах, хадгаламж 5.5 их наяд 
төгрөг тус тус байна.  

Иргэд, хуулийн этгээдийн хадгаламжийн бүтэц /дүнгээр/  

 

 

Иргэд, хуулийн этгээдийн хадгаламж эзэмшигчдийн бүтэц /тоогоор/ 

Иргэдийн харилцах; 
6%

Иргэдийн 
хадгаламж; 53%

Хуулийн этгээдийн 
харилцах; 22% Хуулийн этгээдийн 

хадгаламж; 12%

Банк, санхүүгийн 
байгууллагаас татсан эх 

үүсвэр; 7%

2018-12-31-ний байдлаар 21.7
их наяд төгрөг

19%

9%

8%
64%

20 сая хүртэл

20 саяас 50 сая хүртэл

50 саяас 100 сая хүртэл

100 саяас дээш

2018-12-31-ний байдлаар 18.1 их 
наяд төгрөг

- Системийн нөлөө бүхий 4 банк - 76%

- Бусад банк – 24% 

Иргэд, хуулийн этгээдийн харилцах, хадгаламж нийт 18.1 их наяд төгрөг байгаагаас 
иргэдийн харилцах, хадгаламж 12.6 их наяд төгрөг, хуулийн этгээдийн харилцах, хадгаламж 
5.5 их наяд төгрөг тус тус байна. 

Иргэд, хуулийн этгээдийн хадгаламжийн бүтэц /дүнгээр/ 

ХАВСРАЛТ 
Арилжааны банкуудын нийт хадгаламжийн үлдэгдэл 2018 оны 12 дугаар сарын 31-ний 
байдлаар 21.7 их наяд төгрөг байна. Үүнээс: 

- Харилцах                                                                 28% 
- Хадгаламж                                        65% 
- Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр   7% 

Нийт хадгаламжийн бүтэц /эзэмшигчээр/ 

  

- Системийн нөлөө бүхий 4 банк - 76% 
- Бусад банк – 24%  

Иргэд, хуулийн этгээдийн харилцах, хадгаламж нийт 18.1 их наяд төгрөг байгаагаас иргэдийн 
харилцах, хадгаламж 12.6 их наяд төгрөг, хуулийн этгээдийн харилцах, хадгаламж 5.5 их наяд 
төгрөг тус тус байна.  

Иргэд, хуулийн этгээдийн хадгаламжийн бүтэц /дүнгээр/  

 

 

Иргэд, хуулийн этгээдийн хадгаламж эзэмшигчдийн бүтэц /тоогоор/ 

Иргэдийн харилцах; 
6%

Иргэдийн 
хадгаламж; 53%

Хуулийн этгээдийн 
харилцах; 22% Хуулийн этгээдийн 

хадгаламж; 12%

Банк, санхүүгийн 
байгууллагаас татсан эх 

үүсвэр; 7%

2018-12-31-ний байдлаар 21.7
их наяд төгрөг

19%

9%

8%
64%

20 сая хүртэл

20 саяас 50 сая хүртэл

50 саяас 100 сая хүртэл

100 саяас дээш

2018-12-31-ний байдлаар 18.1 их 
наяд төгрөг

Иргэд, хуулийн этгээдийн хадгаламж эзэмшигчдийн бүтэц /тоогоор/

 

Иргэдийн харилцах, хадгаламж эзэмшигчдийн 98.5 хувийг 20 хүртэлх сая төгрөгийн 
хадгаламж эзэмшигчид эзэлж байна.  

Хуулийн этгээдийн харилцах, хадгаламж эзэмшигчдийн 94.7 хувийг 20 хүртэлх сая төгрөгийн 
хадгаламж эзэмшигчид тус тус эзэлж байна. 

Хадгаламжийн даатгалд хамрагдаж буй хадгаламж эзэмшигч болон хадгаламжийн хэмжээ: 

Хадгаламж 

Хадгаламж эзэмшигчид Хадгаламжийн үлдэгдэл 

Тоо Эзлэх хувь Мөнгөн дүн  
/тэрбум.төг/ Эзлэх хувь 

Нийт     6,089,361    100%             21,662  100% 

Даатгагдах  
   6,079,743    99.8% 

            18,098  84% 

Даатгагдсан               5,271  24% 

Даатгалд үл хамаарах          9,618    0.2%               3,564  16% 

 

 

Нийт даатгагдсан хадгаламжаас 20 хүртэлх сая төгрөгийн үлдэгдэлтэй хадгаламжийг авч 
үзвэл: 

 Иргэд 
o Хадгаламжийн хэмжээ - 3.3 их наяд төгрөг 
o Дансны тоо - 7,392,820 
o Хадгаламж эзэмшигчдийн тоо - 5,843,064  

 Хуулийн этгээд  
o Хадгаламжийн хэмжээ - 98.5 тэрбум төгрөг 
o Дансны тоо - 185,336  
o Хадгаламж эзэмшигчдийн тоо - 140,982  

98.4%

0.9% 0.4% 0.3%

20 сая хүртэл

20 саяас 50 сая хүртэл

50 саяас 100 сая хүртэл

100 саяас дээш

2018-12-31-ний байдлаар
6'079'743 ширхэг хадгаламж 

эзэмшигчид

Иргэдийн харилцах, хадгаламж эзэмшигчдийн 98.5 хувийг 20 хүртэлх сая төгрөгийн 
хадгаламж эзэмшигчид эзэлж байна. 

Хуулийн этгээдийн харилцах, хадгаламж эзэмшигчдийн 94.7 хувийг 20 хүртэлх сая 
төгрөгийн хадгаламж эзэмшигчид тус тус эзэлж байна.

Хадгаламжийн даатгалд хамрагдаж буй хадгаламж эзэмшигч болон хадгаламжийн хэмжээ:

Хадгаламж

Хадгаламж эзэмшигчид Хадгаламжийн үлдэгдэл

Тоо Эзлэх хувь
Мөнгөн дүн  /
тэрбум.төг/

Эзлэх хувь

Нийт    6,089,361   100%             21,662 100%

Даатгагдах 
   6,079,743   99.8%

            18,098 84%

Даатгагдсан               5,271 24%

Даатгалд үл хамаарах          9,618   0.2%               3,564 16%
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Нийт даатгагдсан хадгаламжаас 20 хүртэлх сая төгрөгийн үлдэгдэлтэй хадгаламжийг авч 
үзвэл:

	Иргэд
o Хадгаламжийн хэмжээ - 3.3 их наяд төгрөг
o Дансны тоо - 7,392,820
o Хадгаламж эзэмшигчдийн тоо - 5,843,064 

	Хуулийн этгээд 
o Хадгаламжийн хэмжээ - 98.5 тэрбум төгрөг
o Дансны тоо - 185,336 
o Хадгаламж эзэмшигчдийн тоо - 140,982 

Шигтгээ: ОУХДХ-ны гишүүн байгууллагуудын судалгааны хэсгээс

Шалгуур / Улс Монгол Азербайжан Йордан Молдав Вьетнам

Товчилсон нэр DICOM ADIF DIC Jo FGDSB DIV

Байгуулагдсан он 2013 2007 2000 2004 1999

Хураамж тооцох 
суурь

Ижил Ижил Ижил Ижил Ижил

Бүрэн эрх, чиг үүрэг Pay-box plus Pay Box Pay box Plus Pay Box Plus Pay Box Plus

Хууль, эрх зүйн 
бүтэц

Бие даасан Бие даасан Бие даасан Бие даасан Бие даасан

Албан журмын 
гишүүнчлэлтэй эсэх

Тийм Тийм Тийм1 Тийм Тийм

Гишүүн 
байгууллагуудын 

төрөл

Арилжааны 
банк

Арилжааны 
банк

Арилжааны банк
Арилжааны 

банк

Арилжааны 
Банк   Зээлийн 

Холбоо  
Санхүүгийн 

нэгдэл   Бичил 
санхүүгийн 

байгууллагууд
Гишүүн байгууллагын 

тоо
14 43 21 11 1241

ХДС / Нийт 
даатгагдсан 
хадгаламж

7.3% 5.88% 7.80% 10.57% 16.89%

Хураамжийн хувь 0.25% 0.50% 0.25% 1.00% 0.15%

Эх сурвалж: Олон улсын Хадгаламжийн даатгагчдын холбооны судалгаа, 2017 он

1  Йорданд үйл ажиллагаа явуулж байгаа арилжааны банкууд нь албан гишүүнчлэлтэй , Исламын банкууд 
нь сайн дурын гишүүнчлэлтэй байдаг байна.

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН БОЛОН  
ХАРААТ БУС АУДИТОРЫН ДҮГНЭЛТ
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Санхүүгийн тайлан болон хараат бус аудиторын дүгнэлт Санхүүгийн тайлан болон хараат бус аудиторын дүгнэлт
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Санхүүгийн тайлан болон хараат бус аудиторын дүгнэлт Санхүүгийн тайлан болон хараат бус аудиторын дүгнэлт
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Санхүүгийн тайлан болон хараат бус аудиторын дүгнэлт Санхүүгийн тайлан болон хараат бус аудиторын дүгнэлт
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Санхүүгийн тайлан болон хараат бус аудиторын дүгнэлт Санхүүгийн тайлан болон хараат бус аудиторын дүгнэлт
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Санхүүгийн тайлан болон хараат бус аудиторын дүгнэлт Санхүүгийн тайлан болон хараат бус аудиторын дүгнэлт
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Санхүүгийн тайлан болон хараат бус аудиторын дүгнэлт Санхүүгийн тайлан болон хараат бус аудиторын дүгнэлт
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Санхүүгийн тайлан болон хараат бус аудиторын дүгнэлт Санхүүгийн тайлан болон хараат бус аудиторын дүгнэлт
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Санхүүгийн тайлан болон хараат бус аудиторын дүгнэлт Санхүүгийн тайлан болон хараат бус аудиторын дүгнэлт
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Санхүүгийн тайлан болон хараат бус аудиторын дүгнэлт Санхүүгийн тайлан болон хараат бус аудиторын дүгнэлт
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Санхүүгийн тайлан болон хараат бус аудиторын дүгнэлт Санхүүгийн тайлан болон хараат бус аудиторын дүгнэлт
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Санхүүгийн тайлан болон хараат бус аудиторын дүгнэлт Санхүүгийн тайлан болон хараат бус аудиторын дүгнэлт



70 71
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Санхүүгийн тайлан болон хараат бус аудиторын дүгнэлт


